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بممه شم راو نماینممدگان در بمماره پم ش

نوشته اول روابط عمومی سازمان
کارگران انقالبی ایران(راه
کارگر)
هارشنبه  23فروردین  1396برابمر
با  12آوریل 2017

ن یس ااالم ه تحریم انتخابات

تحریم انتخابات ب گمانگی در روی مرد بمه
مق لممه تاکت ممک اسممت کممه بایممد مهممر و

با سالم بمه رفقماو شم راو نماینمدگان

مشخصممات تمم ازن قمم اط شممرایط و اضمماد

دربمماره پمم ش نمم یس ااالم ممه تحممریم

واح ال مشخصی که تاکت مک در ممتن آن

انتخابات

متبل ر م ش د را برخ د داشته باشمد .اگمر

 -رمان ط ر کمه جلسمه درمم آوریمل

ند کلمه از این ااالم ه مانند نام روحمانی

ش راو نمایندگان گفت م رن ز نام ن یسمی

و رئ سی حذف ممی شمد ایمن کل شمه ممی

انتخابممات شممرود نشممده انتشممار ااالم ممه

ت انست در الاقل سی سال گذشمته بمدون
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ت جه به شرایط مشخص دررمر انتخابمات

اسالمی ایمران رمچنمان در م مان اکثریمت

مبممدل سمماخته اسممت .بمما تقلممب دسممتگاه

در نظممام جمه م رو اسممالمی ت ممرار ش م د.

مردم داراو نف ذ رژم ن ک است بنابراین

رربممرو در انتخابممات م ل م ن رمما نفممر از

براو مثال محمم د احممدو نمژاد ال مرغم

آن را را به مثابه بازیچمه وارد بمازو رماو

مممردم بمما شممعار "راو مممن کجاسممت" بممه

ت ص ه رربر رژیم جمه رو اسالمی ایران

انتخاباتی خ د می سمازد.اگر ایمن فرضم ه

خ ابان آمده و پس از مدت ک تاری "راو

امروز ثبت نام کرد و وارد گ د شد امما در

درسممت باشممد رژیممم جمهمم رو اسممالمی

مممن کجاسممت" بممه شممعار رممائی ماننممد

ااالم ه اشاره او به او نشده است .و بدین

داراو رژم م نی در م ممان اکثریممت مممردم

"انتخابممات بهانممه اسممت کممل نظممام نشممانه

ترت ب آیا ااالم ه او که حتی نام ی می از

است و رژیمی که از ن ن نفم ذ تم ده او

است"ط "مرگ بر دی تات ر"ط "مرگ بر

نامردرائی را کمه دو دوره رئم س جمهم ر

برخ ردار باشد سرنگ نی اش نممی ت انمد

دی تممات رو"ط "مممرگ بممر رژیممم والیممت

بمم م ده در آن غایممممب باشممممد از نقطممممه

در دسممت ر روز باشممد بل ممه بایممد منتظممر

فق ه" ارتقا یافت و رژیم جمه رو اسالمی

نظرخ اننده نمی ت اند ااالم مه او پمرت و

روزو ب د که اکثریت مردم ت رم خم د را

یک سال تمام با ام اج ااتراضات گسترده

بممی ربممط بممه شممرایط قلمممداد شم د؟ ایممن

بمممه رژیمممم از دسمممت بدرنمممد و آن گممماه

ت ده او که در تمامی دوره م ج دیت آن

واقع تممی اسممت کممه در رژیممم جمهمم رو

سممرنگ نی رژیممم در دسممت ر کممار جنممبش

بی سابقه ب د م اجه شد .در یک کلمه ممی

اسالمی بمه مثابمه یمک رژیمم دی تمات رو

قرارگ رد.

ت ان وجه مشخصه اکثریت مردمی کمه در

انتخابممات معنممی نممدارد زیممرا مممردم ح م

 -این ارزیابی نادرسمت ناشمی ازامدم

انتخابات رژیم جمه رو اسمالمی شمرکت

شرکت در انتخابمات را دارنمد امما از حم

تحل ل درسمت از وجمه مشخصمه شمرکت

می کنند را با شعار "انتخابات بهانه اسمت

انتخمماب محممروم بمم ده ورمم ز کممدام از

مردمی(اکثریت شمرکت کننمدگان) اسمت

کل نظام نشانه است" خصلت بندو کرد.

ملرومات یک انتخابمات واقعمی و آزاد در

که درانتخابات در رژیم جمه رو اسمالمی

 -در ب ان ه نشست هارم ما ن ر رم ن

رژیم جمه رو اسالمی وجم د نمدارد .امما

شرکت می کنند .ایمن بخمش از ممردم بمه

مسئله در م رد انتخابات رژیمم جمهم رو

با این وصف تحمریم انتخابماتط ن یمک

جاو تحریم انتخابات ترج ح می درند در

اسممالمی مطممر شممده اسممت .ب ان ممه مممی

تاکت ک اسمتط ضمرورتاا از حاکم مت یمک

انتخابات شرکت کرده و ال ه نامرد رربر

گ یممد " رمرمممان تممالش م ش م د آرزوو

نظام دی تات رو استخراج نمی ش د بل مه

و دستگاه رربرو و به نفع نامردو کمه در

تغ ر رابه تن ر انتخابات ح اله داده وام د

بایمممد بممما اززیمممابی مشمممخص از شمممرایط

قطب مخالف نامرد و یا نامردراو رربمرو

کمماذب بممرون رفممت از شممرایط فالکتبممار

مشخصی که در متن آن تاکت ک تحریم یا

قرار می گ رد راو داده و بمه ایمن وسم له

کنمم نی از طریمم انتخابممات را در اف ممار

شممرکت مطممر مممی ش م د و رابطممه آن بمما

مخالفت خ د را بازتاب درند .زیرا ممردم

ام می جمایگرین انقمالب اجتمماای کننمد

منافع جنبش کارگرو و کل منافع جنمبش

ایران در طی قریب همار درمه حاکم مت

درحال ه اکثریت قریب بمه اتفمام ممردم

پ ار براو آزادو و دم راسمی اسمتخراج

رژیم جمهم رو اسمالمی دریافتمه انمد کمه

ایران خ اران سرنگ نی تمام ت جمه رو

ش د.

ست ن اصلی قمدرت و حاکم مت در رژیمم

اسممالمی و رمممه جناحهمماو رنگارنمما آن

 -ن ته مهم دیگر دراین پم ش نم یس

جمه رو اسالمی رربر و دستگاه رربمرو

رسممتند  ".تاک ممد بممر اکثریممت قریممب بممه

آن اسممت کممه اکثریممت مممردم ایممران را

اسممت و مخالفممت بمما آن بممه مثابممه ااممالم

اتفام مردم ایران اذاان این واقع ت است

رمچنان مت رم به رژیم جمه رو اسمالمی

مخالفت با کل ت رژیمم جمهم رو اسمالمی

کممه اگممر رممم ب م ش از نصممفی از حممائرین

ارزیابی می کند زیرا نقطمه اریممت خم د

اسممت .انتخابممات سممال  88صممحت ایممن

داراو ح راو در انتخابات شرکت کننمد

را بر این فرض نهاده است کمه جمهم رو

ارزیابی را به یک فاکمت غ رقابمل تردیمد

میم ن شمرکت آن رما "انتخابمات بهانمه
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است کل نظام نشانه است"ط نشمانه رفمتن

روحانی است به ط رو که رژیم بت انمد از

را به مراتب منروو ساخته و ام مان بهمره

کل نظام و ااالم مخالفمت بما آن اسمت نمه

اتحادیممه اروپمما بممه ان م ان ضممربه گ ممرو

بردارو از بازو انتخاباتی را بمراو رژیمم

تمم رم بممه ایممن یمما آن جنمما ار رژیممم

دربرابر فشارراو دولت آمری ما اسمتفاده

کارش می درد .اما ایمن نم د تماث ر خم د

جمه رو اسالمی زیرا اکثریت قریمب بمه

کند.اما با ورود رئ سی خ اه نماخ اه قطمب

زمممانی کممارکرد دارد کممه کممار ترویجممی و

اتفممام مممردم ایممران خ ارممان سممرنگ نی

بندو انتخاباتی دامن زده شمده اسمت کمه

تبل غی در متن شرایط و فیاو انتخاباتی و

تمام ت جمه رو اسالمی و رمه جناحهماو

باید نتایج آن را جدال جنما رما و اوضماد

بمما ارائممه دالئممل مشممخص ص م رت گ ممرد.

رنگارنمما آن رسممتند و بنممابراین الممت

س اسی به دقمت مم رد بررسمی قمرار داد.

برخ رد کل شه اوط جدول ضربیط بمدور از

شرکت اکثریمت آن رما در انتخابمات بمه

بهر حال این بار انتخابات ماننمد انتخابمات

متن اوضاد زنده ح ادث و تحل ل مشخص

معناو نه گفتن به کل مت رژیمم بم ده و از

قبلی ریاست جمه رو رمچنان بمه م مران

نمی ت اند با این بخش از مردم که مسملماا

رم ن رو آن را جنا راو گ ناگ ن را بمه

زیادو تابع معادالت ب ن المللی و متماثر از

بخش رائی از اردوو کار و زحمت را ن مر

بازیچه خم د در اامالم مخالفمت بما کل مت

آن خ ارممد بمم د ...ایممن ممم رد و سمممایر

در آن قرار دارندط ارتبماب واقعمی برقمرار

رژیم مبدل می سمازند .روشمن اسمت کمه

م اردو که بر روو دادراو این انتخابمات

سازد.

این تاکت مک کمه در شمرایط برانگ ختگمی

تاث رمی گذارد اص الا نه مم رد نظمر پم ش

 -در پم م ش نم م یس آممممده اسمممت "

فیاو انتخاباتی از س و ت ده رماو ممردم

ن یس است و نه پ ش ن یس وارد آن ممی

ن رورمماو اپ زیسمم ن بمم رژوایی درون و

به کار گرفته می ش د ممی ت انمد از سم و

شمم د و نممه بمما نمم ن روی ممردو دربمماره

ب رون از حاکم ت و مدیاو وابسته به آنها

رژیم ن ر م رد بهره بردارو قرار گرفته و

تاکت ک ن ازو به پرداختن به ایمن مسمائل

ن ر که رمرا

شمان از خ مرش و انقمالب

می گ رد اما انتساب شرکت این بخمش از

می ب ند .آن ه که در پ ش ن یس وجم د

ممممممردم کمتمممممر از ب ممم مت رربمممممرو و

مردم به ت رم به رژیم و به مبدل شدن به

دارد یممک سلسممله کل ممات جممدا از مممتن

"اص لگرایان" ن ستط ایمن بمار رمم ممی

بازیچه میمح ه انتخابماتی رژیمم خطمائی

ح ادث براو اثبات درست بم دن تحمریم

ک شمند بما ت ج همات و بهانمه رماو وارمی

فممماحش در درک واقع مممت رممماو رژیمممم

انتخابممات اسممت کممه مسمملماا نمممی ت انممد

بخشی از ایمن ممردم را بمه "ام مد" بهتمر

جمهمم رو اسممالمی و مخالفممت اکثریممت

اسممتدالل قممانع کننممده او بممراو افممرایش

شدن اوضاد و با قرار دادن آنها در مقابمل

قریب به اتفام مردم ایران با کل ت رژیمم

اردوو تحمممریم کننمممدگان در انتخابمممات

گرینه "بد" و "بمدتر" بمه پماو صمندوم

و رمه جنا راو رنگارنا آن می باشد.

باشد.

راو راو کشانده و اممال بمه بقماو رژیمم

و اتخماذ

 -تاکت ک ما با ت جه به انتخابات رماو

جمهمم رو اسممالمی مثممل رم شممه خممدمت

 -با روو کمار آممدن ترامم

م اضع سخت درقبال جمهم رو اسمالمی ط

رژیم جمه رو اسالمی در متن ارزیمابی از

کنند(".پایان نقل ق ل) پ ش نم یس رممه

رمس ئی با اربسمتان و شمرکا و اسمرائ ل

شمرایط مشممخص تحممریم انتخابممات بم ده

ب رژوازو اپ زیس ن را در کاسمه ل بمرال

در ارتبمماب بمما فشممار و بممازدارو جمه م رو

اسممت .ممما تممالش کممرد ایممم کممه از طری م

راو طرفدار شرکت در انتخابمات در رمر

اسمممالمی و تحمممرک دوبممماره س اسمممت

استدالل صمف ف تحمریم را تق یمت کنم م

شممرایط قممرار داده اسممت .ایممن در حممالی

تغ ررژیمط االوه برآن با سمایه بازگشمت

زیرا پ ستن کسانی که از طریم شمرکت

است که سلطنت طلب راط مجارمدین ط ...و

مجدد تحریم رما بمه نظمر ممی رسم د کمه

خ د در انتخابات به کل مت رژیمم نمه ممی

ن ر ن یسندگان نامه سی نفره به ترامم ...

بهترین گرین براو دستگاه رربرو امدم

گ ینممد بممه کسممانی کممه از طری م تحممریم

که خطرناک ترین وارتجاای ترین بخمش

قطممب بنممدو انتخابمماتی و انتخمماب مجممدد

انتخابات نه خ د را بازتاب می درند رژیم

رمماو بمم رژوازو اپ زیسمم ن رسممتند در
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بل ک تحریم قرارداشته و خ اران تحریم

خصلت ذات گرایانه و کل شه او روی مرد

حرب کم ن ست ایران ایمن اتحاداممل را

انتخابات و سرنگ نی رژیم رستند .به این

پ ش ن یس به امر تاکت مک م جمب شمده

بدون مرزبنمدو روشمن و مح م م کمردن

را البته باید بخشی از ن روراو مناط ملی

اسممت کممه تاکت ممک رمماو جنمما رممائی از

روی رد ارتجاای آویختن این ن رورما بمه

ایممران نظ ممر حممرب دم ممراتط جریممان

بم رژوازو کممه بخممش اصمملی و خطرنمماک

قدرت راو ارتجماای منطقمه او و جهمانی

مهتممدو و سممایر جریانممات مممدافع منممافع

ب رژوازو اپ زیس ن را تش ل می درند

انجممام درنممد نممه فقممط مرت ممب خطمماو

بمم رژوازو تحممت سممتم منمماط ملممی را

مس م ت نهمماده ش م د و جمماو ایممن س م ء

تمماکت ی شممده انممد بل ممه پمما در راه یممک

ن رافممرود کممه وارد معاملممه و مغازلممه بمما

برداشت باز ش د که ت گ ئی رر کس که

خطاو استراتژیک فاحش نهاده اند .ما بمه

اربستان و شرکاء و اسمرائ ل شمده انمد و

طرفدار تحمریم و سمرنگ نی و یما انقمالب

ن به خ د حاضر ن ست م با رمان کل شه او

آن رما را در پمی گممرفتن

است درزمره ن رورماو مترقمی و پ شمرو

که ر.رلمت ارائه داده  -و با حمذف جملمه

قرار می گ رد .

آخمممر در بممماره آلترنمممات س س ال سمممتی

انتخماب ترامم

تاکت ممک آویممران شممدن بممه قممدرت رمماو
امپریال سممممتی را افممممرایش داده اسممممت.

 -ن ته دیگر ااالم این خ مر ت سمط ر.

مسلماا مم رد قبم ل جنما رماو گ نماگ ن

بنممابراین نممه تحممریم ط نممه سممرنگ نی (

رلمت در جلسه درم آوریمل بم د کمه آن

ب رژوازو کرد قرار خ ارد گرفت -وارد

ترکی الف صل) پرنس سمع دو در مراسمم

را رمراه رمه جریانمات کردسمتان ایمران

اقدام مشترک براو تحریم انتخابمات و از

مجارممدین در پمماریس شممعار سممرنگ نی

بممه ت اف م بممراو انتشممارااالم ه او بممراو

طری یک حلقه مشابه به کمپی که دنبالمه

رژیممم را مطممر کممرد) را نمممی ت م ان بممه

تحممریم انتخابممات رس م ده انممد .تردیممدو

رو س است راو ف م ارتجاای منطقه او و

ط رمجرد و جدا از خصلت طبقاتی ن روئی

ن ست که اکثر این ن رورا اکن ن در بساب

جهانی است متصمل شم یم .ایمن تاکت مک

که این تاکت ک را به کمار ممی گ مرد یمک

اربستانط اسرائ ل و دولمت ترامم

بمازو

یادآور ااالم ه او اسمت کمه ایمن رفقما بما

تاکت ک مترقی و انقالبی قلمداد کرد .رضا

می کنند و رممان طم ر کمه در بماال گفتم م

حرب کم ن سمت کمارگرو و ح مت سمت

پهلمم و اخ مممراا خ ارمممان انقمممالب بمممراو

تحریمط انقالب و سرنگ نی خ د به خ د و

امیمماء کردنممد کممه درآن یممک منشمم ر

سرنگ نی رژیم از طری ااتصاب امم می

فی نفسه نممی ت انمد مبم ن ترقمی خم اری

رم ارو ال ه اسالم س اسی در خاورم انمه

مسممالمت آم ممر کممارگران ایممران شممده

باشد .بل ه باید روشن شم د کمه تحمریم ط

ب د که فرجه را براو ائتالف از بمی بمی تما

است !...اما روشن است کمه انقمالب مم رد

سرنگ نی و انقالبی که این ن رورما در پمی

سی سی ال ه اسالم س اسی بماز ممی کمرد.

نظر رضا پهل و بازسمازو سملطنتی اسمت

آن رستند کدام منافع نمایندگی می کنمد

ایممن رفقمما بممه نقممد ممماط نقممد رفقمماو اتحمماد

که ت سط انقالب مردم ایران به زباله دانی

و آیا منافع پ ار براو آزادو و دم راسی

فدائ ان کم ن ست و ن ر ر .سع د سمهرابی

تاریخ اف نده شد .دق قاا سمئ ال مهمم ایمن

درایران را نشانه رفته است یا نه؟ مسملم

که به ط ر النی منتشر شد پاسخ ندادنمد.

اسممت کممه طبقممه کممارگر بایممد در خممدمت

اسممت کممه در اتحمماد امممل بمما جریانممات

اما اکن ن رمان تاکت ک دارد در ارتباب بما

انقالب باشمد یما انقمالب در خمدمت طبقمه

نماینده جنما رماو گ نماگ ن بم رژوازو

انتخابات دررم ارو بما ن رورماو م

از

کممارگر .در ص م رت اول طبقممه کممارگر بممه

کرد نمی ت ان روی رد کن نی آن را براو

یک س و ن رورماو کمرد از سم و دیگمر

س اری لش ر اروج یک ارتجاد دیگر بمه

آویمران شممدن بمه قممدرت رماو ارتجمماای

سربلند می کند.

قممدرت س اسممی مبممدل خ ارممد شممد در

منطقه او و جهانی را نادیمده گرفمت و آن

آن ممه کممه در بمماال آمممد الممت اممدم

صمممم رت دوم انقمممممالب کمممممارگرو راه

را از دائره م ضع گ مرو رماو ضمرورو و

پممذیرش پمم ش نمم یس کنمم نی تحممریم

س س ال سم را رم ار خ ارمد سماخت .امما

ح اتی کنمار نهماد .در صم رتی کمه رفقماو

انتخابات است که بمرخالف ااالم مه رماو
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گذشته شم را نماینمدگان در بماره تحمریم

آوردن بخشی زیادو از ن رورا به آویمران

 - 1برخ رد به انتخابات با شرکت یما

انتخابات یک پس رفت تمام ا ار به شمار

شدن از قدرت راو ارتجاای منطقمه او و

اممدم شممرکت در آن یممک تاکت ممک اسممت

می رود.

جهانی است نادیده گرفته است .

.ایممن ن تممه و درسممتی اسممت ؛و از ایممن رو

5طرفقاو حمرب کم ن سمت ایمران در

رفقا مطر می کنند کمه حیم ر اشخاصمی

نت جه
1طبرخ رد کل شه او بما تاکت مک کمه

پ شش تحریم انتخابات دارند به تاکت ک

تممازه در ل سممت کاندیممدات ر رمما و احتممماالا

ن از به تحل ل مشخص از شرایط مشخصی

از بی بی تا سی سی برممی گردنمد .رمم ن

ل سممت نهممایی و تای ممد صممالح ت شممده

دارد که در آن تاکت ک به کمار بسمته ممی

برخمم رد کل شممه او و ذات گرایانممه کممه

ش راو نگهبان می ت اند بمر ایمن تاکت مک

ش د به لحاظ متدل ژو نادرست است .کل

تفاوت م ان ن روراو انقالبی وارتجماای را

اثرگذار باشمد .حمداکثر نقطمه پمذیرش و

پ ش نم یس بما نگماه کل شمه او و جمدول

از مممتن تحل ممل اوضمماد مشممخص س اسممی

"اقبنشم نی" رژیمم و بانمد والیمت فق مه

ضممربی ن شممته شممده اسممت کممه ربطممی بممه

خممارج مممی کنممدرم ارو ااممالم شممده بمما

حی م ر اصممال طلممب رمما و در ر

آنهمما

شرایط مشخص ندارد.

ن روراو کرد که روی ردشمان بمه ائمتالف

خاتمی است.آیا در ن ن ص رتی تاکت ک

2طایممن پ م ش ن م یس اکثریممت مممردم

بمما ن رورمماو ارتجمماای منطقممه او و بمم ن

تحریم غلط اسمت ؟ بمه نظمر مما تاکت مک

ایران را رن ز متم رم بمه رژیمم و بازیچمه

المللمی روشمن اسمتط را رمم ار ممی کنممد.

تحریم در ن ن حالتی ن ر کامالا انقالبمی و

دست جنما رما ارزیمابی ممی کنمد کمه در

ن رورائی که از سمرنگ نی رژیمم نما ام مد

اص لی است.ما رم می پذیریم که تحمریم

مغایریت آش ار با تحل مل ارائمه شمده در

شده و از ن رورماو ارتجماای منطقمه او و

انتخابات ضمرورتا از حاکم مت یمک نظمام

ب ان ممه س اسممی نشسممت هممارم اسممت کممه

ب ن المللی براو تغ ر رژیم آویران شمده

دی تات رو استخراج نممیشم د .متاسمفانه

صریحاا مطر کرده است ال مرغم تمالش

اند و البته انتخاب ترام

آن را را در پمی

در حال حاضر و به ط ر مشمخص تحمریم

رژیم براو مت رم ساختن مردم از طریم

گرفتن این تاکت ک جس رتر کرده است.

بمازو رماو انتخابماتی اکثریمت قریمب بمه

است.نگرانی رفقا از این است که ما ام ان

اتفممام مممردم ایممران خ ارممان سممرنگ نی

***

تمام ت جمه رو اسالمی و رمه جناحهماو
رنگارنا آن رستند.
3طبرخ م رد ذات گرایانممه بمما تاکت ممک
نادرسممت اسممت و مممی ت انممد بممه خطمماو

انتخابممممات اصمممم لیتممممرین تاکت ممممک
افشاگرو جنا رماو مختلمف رژیمم را بما
ایمن ااالم مه از دسممت داده ایمم .طبعمما در
یممک ااالم ممه  500کلمممه اوطافشمماگرو و

نقد مالحظات سازمان کارگران

تبل غ جاو مهمی را باید به خ د اختصاص
درد و از این جنبه  -بی آن ه به مصمادی

س اسی فاحش منجر ش د .کما این که این

انقالبی ایران( راه کارگر)به

شخصم ت رمماو مختلممف اشمماره شم د کممه

جمما ارتجمماای تممرین ن رورمماو س اسممی

پیشنویس اعالمیه تحریم

فهرست باال بلندو می شم د -ایمن ام مان

اپ زیس ن ب رژوائی کنمار گذاشمته شمده
اند.

انتخابات /کاوه دادگری

ندان فرارم ن ست.
 - 2در این که بخشی از مردم  -حتمی

4طخصلت دیگر کل شه او ب دن پ ش

در مالحظات انتقادو رفقا ن ات مهمی

کسانی که بی تفاوت ب ده و در راو گ رو

ن یس نادیده گرفتن تغ ر درشرایط بم ن

آمده است کمه ممی بایسمتی بمر سمر آنهما

را شرکت نممی کننمد – بمه رژیمم تم رم

المللی کن نی که ناشی از انتخماب ترامم ط

بحث کرد و به یک ت اف نظرو نائل شد.

دارند طتسل م رستند طبی تفاوت رسمتند و

فعممال شممدن تاکت ممک تغ ممر رژیمممط روو

در رر قسممت مما مالحظمات خم د را ن مر

از شمم انممدازراو ارتجماای بممه س اسممت

ان ان میکن م
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مینگرنمد جماو شم ی ن سمت .و ایمن کمه

و در صمم رت اضممطرار تبممدیل بممه یممک

جایگمماه معمم ن اجتممماای ام ممان آزممم ن

رژیم در متن ررج و مرج و ت حش حاکم

"ن مچه ک دتا" می گمردد .از ایمن تجربمه

تاکت کرماو خم د را در ایمن رویمدادرا و

بر منطقه طاز این ت رمات و ب شتر از اینهما

ن رتاکت ک تحریم سربلند ب رون می آید.

طبقات اجتمماای داشمته باشم م ؛درنت جمه

س د میبرند بماز رمم جماو شم ی ن سمت

فقممط انتخابممات آزاد اسممت کممه لممروم

بت ان م از صحت و سقم تاکت کراو خم د

.رفتممار ایممن بخممش از جامعممه در بهتممرین

شمممرکت کمممارگران و زحمت شمممان را در

نت جه گ رو منطقی امل آوریم.رمه ایمن

حالممت انتخمماب م ممان "بممد" و "بممدتر"

صمم رت داشممتن نماینممده یمما نماینممدگان

کمب درا منجر بمه ایمن ممی گمردد کمه از

است.انتخاب"بد" از س و آنان به معناو

واقعممممی خمم م د طآزادو احممممراب طآزادو

کل ات و اص ل کلی ندان فاصله نگ مریم

"نه" گفتن به نظام ن ست ".نه" گفمتن بمه

تبل غات براو یک دوره قابل ت جه م جب

و "شرایط مشخص "براو ما در رالهاو از

باند رربرو طاقتدارگرایان و اصم ل بمازان

م گردد.

رو که در انتخابمات دوره اول

ابهاممماتط فاکممت رمماو ناپایممدار طاطالاممات

است و نه ب شتر.جنبش سال  88از مق لمه

مجلس ش را در سال  58ط در شرایطی که

پراکنده و م ردو و امثالهم باقی می ماند.

و دیگممرو اسممت.یک تقلممب آشمم ار در

رن ز رژیم اسالمی فرصت ن افته ب د نظام

 - 4بخش راو بعدو انتقادیه رفقاو"

شرایطی که رممان مردممیکمه از انتخماب

ارتجاای خ درا است ار سازدطبه ط ر نسبی

راه کمممارگر" ب شمممتر بمممر "تاکت مممک" و

م ان "بد" و "بدتر" جانب "بد" را گرفتمه

فرارم ب د .گرایش راو

و کم ن ست

"شرایط مشخص" خم می ش د؛ارجاد ممی

ب دند به ط ر ی جا و بمراو اولم ن بمار در

نماینممممدگانی را معرفممممی کردنممممد و در

درممد .خالصممه ایممن تاکت ممک و شممرایط

انتخابممات ریاسممت جمهمم رو تمم درنممی

انتخابات شرکت داشتند.تقلبات انتخاباتی

مشخص آن است که انتخاب ترام

طصف

خ ردنمممد .م قع مممت م سممم و در  88از

رم که جاو خ د داشت.

بندو تازه در م ان اپ زیس ن ارتجماای-

م قع مممت خممماتمی در  76متفممماوت بم م د

 - 3تاک ممد و اشمماره ب ان ممه نشسممت

بم رژوایی و ام ممدوارو آنهمما بممه رمسم یی

.جامعه بس ار ب شمتر از سمال  76پالریمره

هارم به این ه "مردم خ اران سمرنگ نی

با آینده س اسی شان طورود رئ سی

شده ب د .این شمرایط جنبشمی را در خم د

رژیم حاکم رسمتند"طپمس مما ممی تم ان م

و غ ره به کاندیمدات رو طممدیاو غمربط و

پدید آورد که نردیک یک سمال بمه درازا

شعار سرنگ نی بدر مط و شرکت مردم در

ا املی از این دست بایسمتی در تاکت مک

کشمم د؛ در مممتن خمم د بخممش رممایی را

انتخابات و راو به جنا رق ب ولی فق ه به

تحریمممی ممما لحمماظ گممردد.مبممانی و شممم

رادی ال ره کرد ؛ و براو اول ن بار رژیم را

ان م ان "نممه " بممه رژیممم اسممت و تاکت ممک

انممداز تمماکت ی ممما بایسممتی متفمماوت بمما

با یک جنبش ت ده او م اجه کرد.جنبشی

تحریم مما رمم در ایمن م قع مت بمه طم ر

روی ردرمما و م اضممع جریانممات بمم رژوا-

کممممه دق قمممماا بممممه خمممماطرانگ ره رمممما

معمم ل پ شممنهاد گردیمده طرمممه مقممدارو

ارتجاای و ناس نال ستی باشد.

طشعارراطرربروط ادم رمراری کارگران و

حق قت و واقع ت را در خ د دارنمد .واقمع

نت جه گ مرو تماکت ی راه کمارگر آن

زحمت شممان در ارصممه ت ل ممدط و ا م املی

این است که ام ان پاسمخ مطلم بمه رممه

است که تاکت ک تحریم اگمر صمرفاا "نمه"

دیگرط بی رمم ط پراکنمده و ضمع ف شمده

ایممن مسممائل نمممی تمم ان داد.نممه ام ممان

بممه انتخابممات باشممد کل شممه او و ت ممرارو

ب دطسممرک ب گردیممد و رژیممم بمما برجمما

نظرسنجی المی و جمامع و منظممی وجم د

است و

رو در برابر شرایط مشمخص و

گذاردن پرونده او رس ا تقریبما از دسمت

دارد.نممه رونممد انتخابممات و اخممذ آرا در

م ج د نمی گ ید .اما اگر بپذیریم -یعنمی

آن خالص شد.رم ن تجربه رم نشمان داد

شممممرایط متعممممارف و حممممداقل "ن مممممه

راه کارگر پذیرفتمه اسمت -کمه تم ده رما

که "انتخابات" در رژیم جمه رو اسمالمی

دم کرات ممک" انجممام مممیگ ممرد طو نممه ممما

خ اران سرنگ نی رسمتند و راو آنهما بمه

کامال کنترل شدهط نمایشی طمهندسی شمده

احراب و سازمانراو رست م کمه در یمک

رق ب مهره م رد نظر ولی فق مه ط"نمه" بمه
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رژیم است طبه ما می گ ید کمه تحمریم مما

کاوه دادگرو

می شد قب ل کرد کمه فرقمی بم ن ایمن دو

بایستی این میم ن را رم جرو مفروضات

 25 -2017/04/14فمممممممممروردین

تاکت ک ن ست  .اما ما نا ماریم کمه رابطمه

خ د قرار درد .گ نه ؟این را دیگمر راه

1396

کارگر نمی گ ید.اما روشن است کمه اگمر

استراتژو با تاکت مان را ت ضم ح درم م .

***

ر و به یک جنا را در ش ل غالب – مثال

اینجاست که طرفدار شرکت در انتخابمات
فرمایشی ودر تمام این سمی و انمدو سمال

در ر ات اصمال طلمب ط ااتمدال گمرا ویما
یک مخالف خ ان و منتقد مستقل و ماننمد
آن  -بممه انم ان "نممه" بممه رژیممم ارزیممابی
کن م آن وقت تاکت مک تحمریم مما دیگمر

نقد تحریم انتخابات  /سعید
سهرابی

ذره او ارتباب ب ن سمرنگ نی و انتخابمات
نمی ت اند ارائه درد.اما تاکت ک که در ر ا
نمی ماند بل ه به یمک اسمتراتژو خمدمت

لروما به معناو ادم شمرکت در انتخابمات

رفقاو راه کارگر نقدو به پ ش ن یس

م ند  .ه بدان م و ه ندان م  .اسمتراتژو

فرمایشی ن سمت؛ بل مه شمرکت کمردن و

تحریم انتخابمات ن شمته انمد .قبمل از رمر

متناسمب بما ایممن امممل در بهتممرین حالممت

ر ایمن ن شمته نشمان م درمد کمه جممع

حتی به انتخابات آزادرم کمک نمی کنمد

بندو ما در ب ان ه درست بم د و انتخابمات

.ب شترین کم ش گرم کمردن تنم ر یمک

ی ی از م ارد اختالف نظمر مما اسمت .اگمر

انتخابات قالبی است کمه رژیمم ب شمترین

ه رفقاو راه کمارگر بما افمرودن جملمه «

نفع را تا کن ن از آن برده است .مردم بمه

این ج رره و نت جمه گ مرو از حمرف

اکثریممت قریممب بممه اتفممام مممردم ایممران

خممماطر حمایمممت از رژیمممم در انتخابمممات

راو رفقاو راه کارگر در انتقادیه شان بمه

خ ارممان سممرنگ نی تمام ممت جمهمم رو

شممرکت نم ننممد وگمم ل رژیممم را نمممی

پ ش ن یس تحریم انتخابات است .

اسممالمی و رمممه جناحهمماو رنگارنمما آن

خ رند بل ه فریب کسانی و اندیشمه او را

رستند » با ممتن اامالم ت افم کردنمد امما

م خ رند که به این تاکت ک دل می بنمدد .

اختالف بقم ت خم د بماقی مانمد .رممه مما

ن شممته رفقمما م خ ارممد راو ایممن فریممب

م دان م که خ لی از کسان ه در انتخابمات

خ ردگمممان اممممر تاکت مممک را یمممک راو

آگاری ت ده راو زحمت ش و بمه حسماب

شممرکت م ننممد م افمم نظممام جمهمم رو

ااتراضی و«نه بمررگ» قلممداد کنمد .زیمرا

آوردن تجربه واقعمی آنمان در وقم ف بمه

اسممالمی ن سممتند  .بقمم ل رفقمما ایممن یممک

طب منط ن یسنده گ یما اکثریمت طالمب

و ورش سمتگی ایمن رژیمم جنایمت

تاکت ک است .شمرکت ن مردن رمم یمک

سرنگ نی املشان رم منطب با سرنگ نی

ن یسمنده

است  .دل لش رم انتخابات  88وراو من

نقد آنست که بگ یمد ایمن دو تاکت مک بما

ک در بسمتر دوران طالیمی اممام ونخسمت

رم استراتژو ی سمانی دارنمد و از جانمب

وزیر دوران جنا اسمت .رنمر م سم و و

اکثریت نمایش تمایل به سرنگ نی اسمت.

اییما رژیمم گمرد آوردن کسمانی بمه زیمر

اگر استراتژو فقط بمثابه ن ت مطر بم د

پر م امام راحل است که اگر ولشان کنمی

راو دادن به جنا به اصطال مخالف یا نما
رمس با ولی فق مه رمم رسمت .راو دادن
بمممه اصمممال طلمممب طرممما ااتمممدال گرارممما
اص لگرایان معتدل مایل به ااتدال گرارما
و غ ره.

روشن اسمت کمه ایمن تاکت مک دیگمر
تحریم انتخابات ن ست.شرکت کمردن در
آن است و این در اممل تق یمت اردوگماه
انقالب و تالش کردن در راه ارتقاو سطح

افال

پ شه و مستبد ن ست ؛بل ه کرنش کمردن
در مقابممل سمم ر خمم د بممه خمم دو اممم ر ط
رمراری با ت رم و است صمال تم ده رما در
نمایش رماو انتخابماتی و فقمدان گمرایش
رادی ممال طانقالبممی و م
"شرایط مشخص " است .

در برخ م رد بممه

تاکت ک است  .تمام تالش رف
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ااشم را درسممت م ننممد .قممرائن بسم ارو

ااتراضی است .ه بد اگر اینطم ر باشمد .

مسته ل شد .این مرزرا رم در امل ورمم

نشان م درد که کسانی که مرکمر حرکمت

خم ن ایمن تم رم بمر دیم ار رماو انقممالب

در تحل ممل بایممد مشممخص باشممد .در رممر

ااش را ب دند امدتا کسانی ب دنمد کمه در

بهمن رن ز خشک نشمده اسمت .سمد ایمن

ص رت ن شته رفقا رم ز ررنمم دو بمراو

انتخابات شرکت ن رده ب دنمد ورمر دوره

ت رم را باید ش ست .ما از آنرو ش سمت

پ ش ن یس نمدارد و این مه رف م رلممت

تعدادشان سر به م ل نهما م رنمد .ن شمته

خ ردیم کمه نت انسمت م در پروسمه شم ل

ن در جلسه

رفقاضمن ااالم این ه در جمه رو اسالمی

گ ممرو انقممالب بهمممن ایممن رمنمم ایی را

نب دم قیاوت نمی کنم .اگمر قصمدو رمم

انتخابممات معنممایی نممدارد بممه ایممن نت جممه

بش ن م و صف مستقل را سازمان درم م .

بممراو رم ممارو در منطقممه باشممد نظممرم را

م رسمد کممه«ممردم ایممران در طمی قریممب

و منطقی که این بخش

رم ن جا گفتم.باالخص در شرایط کنم نی

هممار درممه حاکم ممت رژیممم جمهمم رو

از ن شته رفقما را نقمد ممی کمنم بما بخمش

که نت جه ام دوارو بمه سمرنگ نی ت سمط

اسالمی دریافته اند که ست ن اصلی قدرت

دیگممر ن شممته شممان در ممم رد کردسممتان

ن روراو مخرب سرمایه دارو جهانی مثل

و حاکم ممت در رژیممم جمهمم رو اسممالمی

ومار ت تحریم م افقم ایمن تنماقم ممن

روز روشمممن اسمممت وی فمممه ن رورممماو

رربر و دستگاه رربرو است و مخالفت بما

ن ست بل مه تناقیمی اسمت کمه در منطم

کم ن سمممت وانقالبمممی بممماالخص حمممرب

آن به مثابه ااالم مخالفت با کل مت رژیمم

تحل ل رفقا قرار دارد .اگمردر مبنماو نقمد

کم ن ست ایمران در منطقمه کمه پتانسم ل

جمه رو اسالمی است .انتخابات سمال 88

جناحهممماو مختلمممف سمممرمایه را در نظمممر

جابجایی ن رو در منطقه را داراست ت مرار

صممحت ایممن ارزیممابی را بممه یممک فاکممت

م گ رید پس در انتخابات رم رمم ن کمار

خستگی ناپذیر این رشدار به مردم منطقه

غ رقابممل تردیممد مبممدل سمماخته اسممت»

را ب ن م را یک بام و دو ر ا؟! جناحهاو

است.سازماندری از پائ ن وررمایی از شمر

براستی اگر این تر صحتش اثبات شمده و

مختلف با مار تی ی سان نباید بت انند مما

ن رورمماو سممرنگ نی طلممب از بمماال امممرو

اکثریممت رممم تممابع آنسممت ممرا تحممریم

را به بازو در زم ن خ د ب شانند .شرکت

مرب ب به آینده ن سمت دقمای ایمن اممل

انتخابات را باید برگرید .رفقا به ایمن رمم

در انتخابات اگر نخ ارمد بمازو در بسماب

مع ن را رم ن تالشمهاو اممروز م سمازد .

اکتفا نمی کنند بل ه دو غ ل اظ م رم سر

دیگران باشد باید ربطش بمه سمرنگ نی و

ه در رابطه با دشمن خارجی و ه داخلی.

راه تحممریم زنج ممر م ننممد ط شممارراده

آنهم انقالبی اش ت ضم ح داده شم د و بمر

ررگ نه رم ارو باید متیمن این رشمدار

و جنا  .م بر تن تحریم کننمده

کمب درممایش رممم بایممد صممف مسممتقل را

باشد .با آوردن ن ن رشمدارو در پم ش

راست م ش د .امما متاسمفانه مصمرف ایمن

یادآورو کرد و خسته نشد  .ایمن مبنما در

ن یس م افقم و تاک د روو صمف مسمتقل

ممم ارد در م ضممع گ ممرو رفقمما مشممخص

بخش اول ن شته آنط ر که در بخمش دوم

را در امممل ونظرضممرورو م ممدانم .ایممن

ن ست آنچه از این مطالب فهم ده م ش د

راایممت شممده اصممل قممرار نمممی گ ممرد

مالحظممه در بمماره اپ زیسم ن داخلممی رممم

اینست که مردم براو جنا با والیت فق ه

.رمانظ ر که بما شمارراده ودنبالچمه رماو

مطر است وشمارراده رماو پنهمان را در

و ارکان اصلی قمدرت بما جناحهماو دیگمر

سممرمایه در منطقممه نبایممد تممداای شممد

بر م گ رد.این مه سمرنگ نی کمافی ن سمت

رمنمم م ایی م ننممممد و تاکت شممممان راو

درجناحهمماو سممرمایه حمماکم رممم نبایممد

باید این بخمش را رمم در بمر بگ مرد .در

وترام

اما بر رم ن اسا
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باید بگ یم رفقا این ه اکثریت ت ده را در
یرف مخالف ن نظمام قمرار دارنمد جماو رم ز

اده او از این سرنگ نی خ اران به زامم

شک و شبهه او ن ست .که م ت ان گفت اینان

رفقاو راه کارگر در ایمن مرحلمه بما تاکت مک

 %85جامعممه را تش م ل مممی درنممد کممه ایممن

وشمممرکت در انتخابمممات یمممک تاکت مممک

شرکت در انتخابات است که با نمه گفمتن بمه

مخالف ن به دو دسته اممده بمر حسمب منمافع

ااتراضی و یک نه به رژیم است .من ر ز

جنمما تمام ممت خ م اه مخالفممت کممه نممه بل ممه

طبقاتی خ د تقس م م ش ند .

نقممد رفقمما اکثریممت طالممب سممرنگ نی انممد

دل لی براو ااتراضی دانسمتن شمرکت در

سرنگ نی خ اری خ د را ب ان م دارند!!!

.1انهمایی کمه بممه ایمن نت جممه رسم ده انممد

رفقا ایمن مغلطمه او بم ش ن سمت و ایمن

مادامی که این رژیم جنایت مار سمرمایه دارو

تص ر را پ ش می اورد کمه رفقماو راه کمارگر

در را

ام ر م باشد رم ز گ نمه تغ مرو در

خممدمت وضممع م جمم د وبممی ارتبمماب بمما

تمامی تالش خ د را ب ار برده اند تما اینگ نمه

وضع ت ت ده را حاصل نمی ش د و سمرنگ نی

اسممتراتژو سممرنگ نی م ممدانم.حتی اگممر

نشان درند که اگر این جریان در مقماطعی از

خ اه و تاکت ک تحریم را پ شمه م سمازند کمه

شرکت در انتخابات حمایمت کمرده و در راو

رمان  %37واجد شرایطی است کمه انتخابمات

انتخابمممات نمممدارم و ایمممن تاکت مممک را در

سرنگ نی طلبانی از جمله خم د رفقما ایمن
تاکت ک را «ترج ح » داده باشندط فرقی در
اصل مسئله نم ند

گ رو شرکت نم ده است

رو از سرنگ نی

خ اری انها ن استه و اتخاذ ایمن تاکت مک ن مر
در خدمت سرنگ نی ب ده است !!؟؟

گذشته را تحریم نم د .
.2مخالف ن نظام که رن ز منمافعی در بم د
نب د ابن یا ان جنا براو خ د متص ر اسمت و

استداللی که مر پخته را ن ر بمه خنمده وا

رن ز حاضمر بمه پرداخمت ررینمه بمراو ایمن

م دارد ونشمان درنمده امدم درک طبقماتی از

مخالفت خم د نشمده ورنم ز

مرو بمراو از

جامعه و انتخابات ون مروو شمرکت کننمده بما

دست دادن دارد و به دنبمال ایمن م گمردد تما

منافع طبقاتی متفاوت در ان است  .رفقماو راه

شمماید بت انممد بممدون دادن ررینممه و از ک تمماه

کمممارگر بایمممد بپذیرنمممد کمممه ممممردم واژه او

ترین و ساده ترین راه به خ استه رماو خم د

پ پ ل سممتی و ماننممد گ م نی پ مماز ن سممتند کممه

دست پ دا کند .که اتفاقا روو سخن ما با ایمن

نقدی بر دیدگاه رفقای راه کارگر

ر واحد باشمد بل مه داراو

بخش از جامعه است که از انهما تم رم زدائمی

خ استگاه راو متفاوت طبقاتی رستند که بمر

نم ده و به انها یاد اور ش یم که تنها و تنها بما

درباره اعالمیه تحریم/محسن

حسب منافع طبقه خ د اسمت کمه شمرکت یما

اتحاد با طبقه کارگر است کمه ممی ت اننمد بمه

ادم شرکت را بر م گرینند .

خ استه راو خ د دست پ دا کنند .

2017/04/15
سع د سهرابی

***

رجبزاده

مار ت رمه یک

ابتدا قبل از این ه بحث خ د را شرود کنم

این بخش مت رم از مخالف ن نظام مادامی

با سالم به رفقاو ش راو رم ارو

الزم است این امار خ د رژیم را در انتخابمات

کممه بممه صممف دیگر(تحممریم کننممده را)پ نممد

نقدو بر دیدگاه رفقاو راه کارگر دربماره

قبلی یاد اور ش م که در انتخابمات  92تعمداد

نخ رد و حاضمر بمه پرداخمت ررینمه نشم د و

شرکت کننده رما از واجمدین شمرایط  %63و

منافع خ د را به منافع طبقه کارگر گمره نرنمد

تعممداد تحممریم کننممده رمما  %37از واجممدین

ر چگاه ت سمط ایمن یما ان بخمش از نظمام بمه

شرایط ب ده است .

خ اسمته رماو خم د نخ ارمد رسم د  .و اتفاقمما

ااالم ه تحریم
رفقاو راه کارگرطی نقدو که بر ااالم مه
تحممریم ارسممال نم دنممد ن تممه او را درتای ممد
ااالم ه اورده اند کمه اتفاقما ایمن ن تمه حماوو
اختالف ماست نه اشتراک ما!!؟
رفقاو راه کارگر به این نت جه رس ده انمد
که اکثریت مردم در صف سمرنگ نی خ ارمان

زفقا ااالم م نند کمه اکثریمت ممردم مما

اینگ نه که رفقاو راه کمارگر برخم رد نمم ده

سرنگ نی خ اه رستند که این استراتژو خ د

اند نه تنها انها را از ت رم خارج نم نمد بل مه

را بمما دو تاکت ممک شممرکت یمما اممدم شممرکت

به ت رم انها دامن م رند.

پ گ رو م نند!!!؟؟
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در ت ض حات خ د رفقاو راه کارگر سعی
م نند که اینگ نه وانم د کنند که رم ن قشر
شرکت کننمده بم د کمه شمعارراو رادی مالی
ن م س و بهانه است کل نظام نشانه اسمت
و مرگ بر استبداد و  ...را در 88مطمر نمم د
!؟ کممه در واقع ممت نمم ن نبمم د و در اوایممل

بولتن مباحثات علنی
دربمممماره پمممم ش نمممم یس اصممممال
شده تحریم انتخابات
پ شنهادات مما در ارتبماب بما ااالم مه
تحریم انتخابات!

تیرماه 1396
+شرکا ودولت اسرائ ل بازو م نند .این
اردوو تغ مر رژیمم()regime change
جبهه شامل باند رج وط حرب دم مرات و
شممرکاءط ش م راو سمملطنت رضمما پهل م و ط

رفقمماو ر ئممت رمممارنگی بممه درسممتی

ن یسندگان نامه  30نفره به ترامم

حم ل

زمان ایهار نظررا را تما پایمان روز جمعمه

تحممریم انتخابممات متمرکممر شممده انممد .در

م ک م ل کممرده ب دنممد زیممرا از دیشممب بمما

سفر ند روز پ ش ممک کم ن بمه آلبمانی

روشمممن شمممدن شمممرکت کننمممدگان در

مریم رج و ل ست شداو مجاردین را بمه

شممعارراو رادی ممال از طممرف رممم ن بخممش

انتخابات ت سط ش راو نگهبان بس ارو از

وو تقدیم کرد .فرام ش ن ن م کمه ی می

مطر وانان شعاررا را بدست گرفت و اقشار

مسائل در م رد این انتخابات روشن شمده

از شعارراو انتخابماتی ممک کم ن "بممبط

شرکت کننده ن ر به طبع مت ایمن شمعارراو

است و به صم رت مشمخص ممی تم ان بمه

بمممب ایممرانط بمممبط بمممبط ایممران"بمم د؛

رادی ال را پذیرفت و مطمر نمم د  .کمه ایمن

افشاگرو بازو انتخاباتی رژیمم پرداخمت.

فراممم ش ن نمم م کممه مصممطفی رجممرو

نشان داد م ت ان بما مطمر کمردن شمعارااو

به نظر ما م ارد زیر وارد ااالم ه شم د تما

خ اران ایجاد منطقه پرواز ممن د ازسم و

اص لی و درسمت ایمن بخمش را بمه تبع مت از

آن گاه به ط ر مشخص بت ان در باره متن

آمری ا بر روو منطقه کردستان ایران شد

ااالم ه ایهار نظر کرد.

و ندو پ ش در مصاحبه با ژوزالم پسمت

تظمممماررات  88ممممما شممممارد رارپ مممممایی
س ت ب دیم تا این ه بخش تحمریم کننمده
که دید وس عترو داشت بمه ممدد انهما اممد و

طبقه کارگر کشاند.
بمما تقممدیم و تشمم ر از زحمممات رفقمماو

-1ن تمممه اول مهمممم تمممرین ن تمممه

از اسمممرائ ل خ اسمممت کمممه از مبمممارزات

پ شنهادو ما که در پ ش ن یس اصمال ر.

کردرممماو ایمممران پشمم تبانی کنمممد .ایمممن

رلمت گنجانده نشده اسمت ابارتسمت از

ن رورمماو رنگارنمما بخشممی از بم رژوازو

گنجاندن مرزبندو روشن با اردوو تغ مر

ایممران ( از جملممه ب م رژوازو منمماط ملممی

رژیممم( )regime changeو ن رورمماو

ایران) رستند که اکن ن بمه ن مروو پم ش

رمسمم بمما قممدرت رمماو امپریال سممتی و

برد " تغ ر رژیم" در رمس ئی با قمدرت

ارتجاای منطقه براو تغ ر رژیم است که

راو امپریال ستی و قدرت رماو ارتجماای

در رر همار ب ان مه نشسمت رماو اول(دو

منطقه او مبدل شده اند .بما تغ راتمی کمه

کارگران انقالبی ایران(راه

ب ان ممه نشسممت اول )ط دوم و هممارم بممه

در کابن ه ترام

و به ویژه ش راو امن مت

کارگر)

صراحت با آن رما مرزبنمدو شمده اسمت.

ملممی آن صمم رت گرفتممه و دسممت بمماال

این ن ته در پ ش ن یس غایب است زیمرا

پ داکردن نئ کان را و البی راو اسمرائ ل

بممه گفتممه خمم د ر .رلمممت رفقمماو حممرب

و اربستان از س ئی فشماررا بمراو ابقماو

کم ن سمممت ایمممران وارد اتحاداممممل بممما

تحریم را و فشاررا در حال افرایش است

ن روراو منطقمه او کردسمتان و از جملمه

و ازس و دیگر بمه تبمع آن ن رورمائی کمه

حرب دم رات کردستان ایران ون روراو

بساب تغ ر رژیم بازو م نند جسمارت و

مشابه کرد شده انمد کمه اکنم ن در بسماب

ام انات ب شترو بمراو پ شمبرد س اسمت

و ائتالف منطقه او اربستان

رمماو خ م د خ ارنممد یافممت .بنممابراین ممما

ش را محسن رجب زاده

***
نوشته دوم روابط عمومی سازمان

جمعممه  1اردیبهشممت  1396برابممر بمما
 21آوریل 2017
بممه شم راو نماینممدگان در بمماره پم ش
ن یس ااالم ه تحریم انتخابات
با درودراو گرم
با سالم به رفقاو ش راو نمایندگان

دولت ترام
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نم ت ان م در اطالا ه تحریم انتخابمات کمه

با نرفتن به پماو صمندوم رماو ر و و

ایممن ن رورمما نممه انتقممال قممدرت س اسممی

به مردم فراخ ان سرنگ نی انقالبی رژیمم

شعار "نه به میح ه انتخاباتی رژیم" این

اکثریممت مممردم بل ممه انتقممال قممدرت از

جمهم رو اسممالمی را م ممدر م دارو دسممته

نمایش را به رفراندومی براو نشمان دادن

ازتجماای حمماکم بمه ارتجمماای ضمدمردمی

رممماو کمممم ن کمممرده در اردوو تغ مممر

اممدم مشممروا ت رژیممم تبممدیل کنمم م.

دیگر است .بنمابراین راه حملط سمرنگ نی

رژیممم( )regime changeرا فراممم ش

"انتخابات" را به رر ش ل مم من و مم ثر

انقالبممی رژیممم سممرمایه دارو جمهمم رو

کن م و مرزرایمان را بما آن رما مخمدوش

به فرصتی براو گسترش ااتراضات ت ده

اسالمی ت سط خ د شما و تمالش و مبمارزه

سازیم .ال رغم تاک دات ما و رفقاو دیگر

او در سراسممر کش م رط در مس م ر مبممارزه

براو جایگرینی بدیلی س س ال ستی اسمت

ر.رلمت ایمن مم رد را وارد پم ش نم یس

براو سرنگ نی رژیم جمهم رو اسمالمی و

که راه ررائی واقعمی از بنمدراو اسمتبدادط

ن رده است .لذا مما پ شمنهاد م نم م کمه

به دست گرفتن سرن شت س اسی ت سمط

تاریک اندیشی و بهره کشی است.

ایممن جملممه در ب ان ممه تحممریم انتخابممات

اکثریممممت مممممردم ایممممرانط کممممارگران و

 -2ن تمممه دوم از جملمممه ن مممات مممما

گنجانده ش د.

زحمت شممانط مبممدل سممازیم .مممردم آزاده

درن شته  23آوریل  1396ابارت بم د از

مممردم آزاده ایممران بایممد بداننممد کممه

ایران باید بدانند که بخشی از اپ زیسم ن

تحریم فعال و م ثر و نمه تحریممی کمه از

بخشی از اپ زیس ن ب رژوائی نظ مر بانمد

نظ ممر بانممد رجمم وطاحرابی نظ ممر حممرب

واقع ات مشمخص حم ادث بمدور اسمت و

رجمم وطاحرابی نظ مممر حمممرب دم مممرات

دم ممرات کردسممتان ایممران ونظممائر آن

ر ز رابطه او با ت ده راو مردمی که ممی

کردستان ایران ونظائر آن راطرضا پهلم و

راطرضممما پهلممم و و شممم راو سممملطنتط

خ ارنممد دربمماره شممرکت یمما تحممریم در

و ش راو سلطنتط ن یسمندگان ناممه سمی

ن یسندگان نامه سمی نفمر بمه ترامم  ....و

انتخابات تصم م بگ رند نم ت انمد برقمرار

نفر به ترام  ....و تمامی اردوو رنگارنا

تمامی اردوو رنگارنا تغ ر رژیم که بمه

کند .درآن ن شته به ط ر مشخص مطمر

تغ ر رژیم که به قدرت راو امپریال ستی

آن رما

کردیم " تاکت ک ما با ت جه بمه انتخابمات

و ن ر ارتجاد منطقه نظ مر

رمماو رژیممم جمهمم رو اسممالمی در مممتن

ارتجاد منطقه نظ ر اربسمتانط اسمرائ ل و

اربستانط اسرائ ل و شرکا ء آویران شده

ارزیمممابی از شمممرایط مشمممخص تحمممریم

شممرکا ء آویممران شممده انممد خ م اه نمماخ اه

انممد خمم اه نمماخ اه رممم ار کننممده نظممام

انتخابات ب ده است .ما تالش کرد ایم کمه

رم ار کننده نظام اسمتبدادو و سمرک بگر

استبدادو و سرک بگر دیگرو رستند که

از طری استدالل صف ف تحریم را تق یت

دیگرو رستند کمه نم نمه شماخص آن را

نم نه شاخص آن را مردم ایمران در طم ل

کن م زیمرا پ سمتن کسمانی کمه از طریم

مردم ایران در ط ل پنجاه سمال ح ممت

پنجاه سال ح مت پهل و تجربه کمرده و

شرکت خ د در انتخابات به کل مت رژیمم

پهلمم و تجربممه کممرده و نظممام جمهمم رو

نظام جمه رو اسالمی ن ر فرزند خلف آن

نممه م می گ ینممد بممه کسممانی کممه از طری م

اسالمی ن ر فرزند خلمف آن م باشمد .و یما

م باشمممد .و یممما پ اممممد امل مممرد ایمممن

تحریم انتخابمات نمه خم د را بازتماب ممی

پ امد امل رد این ن رورما ویرانمی کاممل

ن رورا ویرانمی کاممل کشم ر در آتمش و

درند رژیم را به مراتب منمروو سماخته و

کش ر در آتش و خ ن جنا رماو منطقمه

خ ن جنا راو منطقه او و فرقمه او بمی

ام ان بهره بردارو از بمازو انتخابماتی را

او و فرقه او بمی پایمان اسمت کمه اکنم ن

پایان است که اکن ن شارد آن در اوضماد

براو رژیم کارش می درد .امما ایمن نم د

شممارد آن در اوضمماد کش م رراو در حممال

کش رراو در حال سمق ب و از رمم پاشمی

تماث ر خم د زمممانی کمارکرد دارد کمه کممار

سممق ب و از رممم پاشممی نظ ممر افغانسممتانط

نظ ر افغانستانط ارامطسم ریهط ل بمی و یما

ترویجی و تبل غی در متن شرایط و فیماو

ارامطس ریهط ل بی و یا یمن رست م.

یمن رست م .بنابراین سرنگ نی م رد نظر

انتخاباتی و با ارائه دالئل مشخص صم رت

و در را

آن رمما ح مممت ترامم

و ن ممر

قدرت راو امپریال ستی و در را
ح مت ترام
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بولتن مباحثات علنی

گ رد .برخ رد کل شه اوط جمدول ضمربیط

مطلقه و از مقامات سرشنا

کنم نی و یما

مسخره ب دن انتخابات در رژیم جمه رو

بدور از متن اوضاد زنده ح ادث و تحل مل

ساب دستگاه ح م متی ب دنمد کمه آن رما

اسالمی است که رم ز مع مارو بمراو وارد

مشخص نمی ت اند با این بخمش از ممردم

ن ر ت سط ش راو نگهبان درو شدند .ثالثااط

شدن نامردرا در ارصه رقابت انتخابماتی(

کممه مسمملماا بخممش رممائی از اردوو کممار و

رد صالح ت محم د احمدو نژاد ن ر ی می

حتمی وفممادارو مطلم بممه ولمی فق ممه) جممر

زحمت را ن مر در آن قمرار دارنمدط ارتبماب

از پدیمده رمماو رسم ائی آور ایممن نمممایش

سالئ و صال دید شخص رربر و دستگاه

واقعی برقرار سازد ".براو تحمریم فعمالط

انتخاباتی است  .او کسی است کمه رئم س

رربرو وج د ندارد.

زنده و مم ثر بایمد در پرتم روو دادرماو

جمهمم ر محبمم ب رربممر بمم د کممه تقلممب

اما در م رد نامردرا

انتخابممات بممه افشمماء م ان سممم دسممت ارو

انتخابمماتی سممال  88بممه دسممت ر دسممتگاه

ورود رئ سممی بممه صممحنه انتخابممات و

شمممده انتخابمممات و نامردرممماو اصممملی

رربممرو بممراو تجدیممد انتخمماب اوانجممام و

تائ ممد صممالح ت او بممه مثابممه نممامرد اصمملی

پرداخت.

رژیممم ررینممه جنممبش بممررگ سممال  88را

جنا اص ل گرا حادثمه مهممی اسمت کمه

ی ی از رویدادرائی کمه نشمان درنمده

براو ابقاء مجدد او پرداخت.رم ن رئم س

بایمد ی می از مح ررماو اصملی افشمماگرو

بی معنا ب دن انتخابات در رژیم جمه رو

جمه ر محبم ب رربمر بم د کمه بمه مثابمه

انتخابمات مبمدل شم د .او ی می از اایماو

اسممالمی اسممت خ م د را در نح م ه معرفممی

بلنممممدگ و رربممممررژیمط بمممما شممممعارراط

ر ئت مرگ در کشتار سراسرو زنمدان ان

نممی آن رمما

ممماجراج ئی رسممته او و امل ممرد خمم د

س اسممی ایممران در تابسممتان سممال 1367

ت سط شم راو نگبهمان نشمان داد .آوردن

کشمم ر را در منگنممه ی ممی از بررگتممرین

است .رئ سی به مدت ده سمال ( 1383تما

 1600نامرد و حتی ک دکان شش سماله-

تحریم راو تاریخ معاصر برد کمه حاصمل

 )1393معماون اول قم ه قیمائ ه و سممپس

که رسانه راو جمه رو اسالمی بما ر مار

آن بربممماد رفمممتن رفصمممد م ل مممارد دالر

در سال راو  1394-1393دادستان کمل

آن را نشممان دادنممد -تمه ممدو ب م د بممراو

درآمدنفتی کش رط فسادراو نج می تا حد

کش م ر و رئ م س دادگمماه اممالی روحان ممت

ت ج ه ت مغ سانسم ر شم راو نگهبمان کمه

دکل دزدوط بسته شدن ب ش از سه رمرار

ب ده است .به خاطر نقشمی کمه در قتلعمام

تحت امر رربمر رژیمم جمهم رو اسمالمی

کارخانه و ب ار شدن کارگران در مق ا

را داشمته اسمت ت سمط خامنمه او رربمر

است .اولاا ط این ترفند خ د نشمان درنمده

تمم ده او بمم د.اگممر احمممدو نممژاد فاقممد

جمه رو اسالمی به ت ل ت آستان قمد

فقممدان آزاو احممراب و اسممتبداد س اسممی

صممالح ت اسممت پممس رربممر و دسممتگاه

رضمم و ی ممی از امپراطمم رو رمماو مممالی

حاکم اسمت کمه رژیمم جمهم رو اسمالمی

رربرو ن مر فاقمد صمالح ت بم ده و بمازو

وابسته به دستگاه رربرو رسم ده اسمت.

اامدانه به ش ل فله او افراد را به صمحنه

راو انتخاباتی آن را ن ر که محل انتخماب

او به دست رخم نی رربرو پایه گذار رژیمم

م اورد تا ضرورت تصف ه آن رما را اثبمات

افراد فاقد صالح ت است ربطی به انتخاب

جمه رو اسالمی در تابسمتان  67تنهما در

کنممد .درنظممام رمماو س اسممی کممه آزادو

اصلح ندارد.اکن ن شش نفر نمامرد دسمت

اممرض مممدت ک تمماری رممراران زنممدانی

ن شده ت سمط رربمر کمه بمه دو گمروه

س اسممی را کممه در حممال گذرانممدن دوره

روندراو دم رات ک درون احراب گریده

ااتدال گرا و اص ل گرا تعل دارند بمراو

مح م ممت خ م د ب دنممد بممه ج خممه رمماو

شممده و سممپس بممه ان م ان نممامرد معرفممی

انتخابمممات معرفمممی شمممده انمممد کمممه راو

ممممرگ سمممپرد .ی مممی دیگمممر از قیمممات

م شمم ند .ثان ممااط در درون رممم ن تعممداد

درندگان بایمد از م مان ایمن دسمت م ن

جنایت ار ر ئت مرگ یعنمی پم ر محممدو

نماینمده ده رمما نفممر از کاندیممداراو جنمما

شممدگان مقبم ل رربممرو ی ممی از انتخمماب

ن ر ت سط روحانی یعنی دولت ااتمدال بمه

اص ل گمرا و افمراد ذوب شمده در والیمت

کنند که این خ د نشان درنده بمی معنما و

ریاست وزارت دادگسترو برگریمده شمد

نامردرمما و سممپس دسممت

احممراب وجمم د دارد نامردرمما از طریمم
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و هممار سممال در ایممن منصممب از خادمممان

معلمممان کشمم ر و بمم یژه معلمممان آزاد و

م نند.این اخمتالف اممر جدیمدو ن سمت

رژیم اسالمی ب ده است .ما بایمد از امم م

قممراردادو و حق م م رمماو زیممر خممط فقممر

بل ه از قبل این اختالف در ارزیمابی مما از

مردم ایران به ویژه کمارگران و ن رورماو

م ل م ن رمما ایرانممی در کنممار حق م م رمماو

نحم ه شمرکت مممردم در انتخابمات وجم د

آگاه بخ ار م که تا باردیگرپرونده اامدام

نج م می مممدیرانط فرمانممدران و مسممئ الن

داشته است .نگماری کمه بمرآن اسمت کمه

راط کشتارراط ش نجه را و به ویمژه قتلعمام

ح مم متی کممه در قصممرراو ردیممه او و

پممس از سممپرو شممدن هممار درممه رن م ز

تابسممتان  67را بممه کممان ن روشممنگرو و

بخشش امالک نج می زنمدگی ممی کننمدط

اکثریت مردم ایمران بمه رژیمم جمهم رو

افشماء رژیممم جمهم رو اسممالمی درابعمماده

رمه و رمه از بی ادالتی نهادینمه شمده در

اسالمی ایران متم رم بم ده و بنمابراین در

ت ده او رر ه گسترده ترمبدل سماخته و

کش ر خبر می درمد کمه روحمانی دررا

بممازو رمماو انتخابمماتی آن از سممر تم رم و

بمدین ترت مب مار ئممت واقعمی نامردرمماو

ر ئت دولت کن نی م خ ارمد آن را بمراو

است صال شرکت م ننمد .مما نگارممان را

نمایش انتخاباتی را برمالء سازند.

هار سال دیگر ادامه درد.

در ن شته قبلی در این مم رد ت ضم ح داده

اما افشاء امل ر دولت روحانی ن ر کمه

 -3ن ته س م دردو سال اخ ر شمارد

ایمممم و بمممرآن رسمممت م کمممه رژمم م نی و

براو دور دوم انتخابمات وارد شمده اسمت

ااممممتالء مبممممارزات تممم ده او رسممممت م.

مشمممروا ت رژیمممم جمهممم رو اسمممالمی

ن ر باید جاو خ د را داشته باشمد .فاجعمه

ااتراضات و ااتصمابات روزانمه کمارگروط

فروریختمه اسمت و ال مرغم تمالش رژیمم

پالس ط ریرگردراو خ زستانط س ل راو

ااتصابات سراسمرو معلممانط پرسمتارانط

براو مت رم ساختن مردم از طریم بمازو

س ستان و بل ستان و آذربایجانط خشک

بازنشسممممتگان کشمممم رو و لشمممم روط

راو انتخابماتی اکثریمت قریمب بمه اتفمام

شدن دریا ه راط رودخانه را و تاالب راو

ااتراضات مردمی به آلم ده شمدن محم ط

مردم ایمران خ ارمان سمرنگ نی تمام مت

کش ر در کنار ر او آل ده کمالن شمهرراط

زیست از جمله ریرگردرماط شم ل گ مرو

جمهممم رو اسمممالمی و رممممه جناحهممماو

وضع ت نگران کننمده مع شمت کمارگران

ااتراضات و تشم ل رماو دانشمج ئی ...

رنگارنا آن رسمتند ودر برخمی از بمازو

که ماه را حق م شان پرداخت نمی شم دط

باید ااالم کنم م کمه از نممایش انتخابماتی

رمماو انتخابمماتی خمم د را بممه ص م رت راو

ادامه روند رک دط بسته شدن کارخانه را و

رم ز

ممرو جممر ادامممه وضممع ت اسممفبار

ااتراضی مردم -یعنی راو ال ه کاندیداو

مراکر ت ل دو و ب ارو شمدن کمارگرانط

کن نی نص ب اکثریت ممردم نخ ارمد شمد

خص صمممی سمممازو نظمممام آم زشمممی از

بل ه آن را باید با رمه ق ا تالش کننمد تما

درمم رد تاکت ممک مم رد ت افم ممما در

ک دکسمممتان گرفتمممه تممما دانشمممگاه رممما و

شب ه را و تش ل راو ت ده او خ د را در

ارتبممممماب بممممما انتخابمممممات اشمممممتراک

رمرمممان بمما آن سممرات بخشمم دین بممه

رمممه ارصممه رمما و ابعمماد در پ ممار بممراو

نظرمان درباره تحمریم اسمت و بنمابراین

خص صی سمازو نظمام بهداشمت و درممان

مطالبممات شممان را گسممترش درنممد .ایممن

ااالم ه مشترک باید بمر سمر رمم ن ن تمه

کش ر که رردو ررینه راو سرسام آورو

آن حق قتممی اسممت کممه راه اردوو کممار و

اشتراک باشد .کمما ایمن کمه ایمن اخمتالف

بمممر درآممممدراو نممما ر خمممان اده رممماو

زحمت را به س و ررمائی واقعمی خ ارمد

نظر در م ان ما از قبمل رمم وجم د داشمته

کممارگران و زحمت شممان کشمم ر تحم ممل

گش د .به نظر ما این ی می از مهمم تمرین

است و ال رغم آن ما در تحریم انتخابات

م سازدط غارت تام و تممام امم ال سمازمان

ممم اردو اسممت کممه بایممد بممر روز آن در

راو قبلمی بمر روو اشمتراک ممان یعنمی

ااالم ه تاک د ش د .

ضرورت تحریم انتخابات متمرکر شمده و

تام ن اجتماایط اختال

از صندوم ذخ ره

م رد نظر دستگاه رربرو -نشان م درد.

معلمممممانط اممممدم پرداخممممت حقمممم م

 -4ن تممه هممارم در بمماره ارزیممابی از

وارد ارزیابی از نح ه شرکت آن بخمش از

بازنشستگانط وضع ت بد مع شتی و کارو

کسممانی اسممت کممه در انتخابممات شممرکت

تمم ده رمماو مممردم کممه درانتخابممات راو
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ااتراضممی م درنممد نشممده ایممم .بنممابراین

***

قسمت قرممر شمده پمارگراف اول حمذف
ش د
انتخابات" ریاست جمه رو که در آن
فقط ممردان معتقمد بمه والیمت فق مه و رد
شمممده از غربمممال انممم اد نظمممارت رممماو
استصمم ابیط شمم راو نگهبممان و شمم راو
مصلحت نظام و ...می ت انند شرکت کنندط
حتممممی بمممما اممممرف انتخابممممات رمممماو
"دم کرات ممک" نظممام سممرمایه دارو رممم
رمخ انی ندارد .این نمایشاتط نه اکن ن و
نممه در تمممام طمم ل حاکم ممت جمهمم رو
اسممالمیط بممه جممر اولم ن انتخابممات پممس از
انقالب(اضممافه شمم د) ط م ض م ا تی بممراو
مممردم آزادیخ م اه و ح م طلممب نداشممته و
نممدارد .اممما متاسممفانه در ایممران تحممت
حاکم ممت جمهمم رو اسممالمی کممه در آن
فیایی براو اامال راو و اراده کارگران و
ت م ده رمماو محممروم و زحمممت ش و زنممان
تحت ستم آپارتاید جنس تی وج د نمداردط
رم اره بخشمی از ممردم کمه آلترنمات یی
بممراو ررممایی از وضممع م جمم د ندارنممدط
بازیچه این ن د "انتخابات را" که رمم اره
انتخمماب ب م ن "بممد" و "بممدتر" اسممت مممی
ش ند و این در حالی است که "انتخابمات"
در این نظام امال بمه یمک راه فریب ارانمه
براو تغ ر آرایمش س اسمی جنما بنمدو
راو رژیم و این ه رر کدام از جنا را ه
سممهمی از قممدرت و ممه سممهمی از ثممروت
رمماو جامعممه را بممه غممارت ببرنممد امممل
کرده است (.حذف رنا قرمر)

تیرماه 1396
بط در مم رد مرزبنممدو بمما بم رژوازو
سممرنگ نی طلممب مجممرو س اسممت تغ ممر
رژیم ن ر قبال دالئل مان راگفته ایم و ف مر

نوشته سوم روابط عمومی سازمان
کارگران انقالبی ایران(راه
کارگر)

م ن م م مسممئله آنقممدر روشممن اسممت کممه
ن ازو به ت مرار ن سمت .در رم ز کمدام از
نسخه راو تصح ح شده شما مالحظمه مما
وارد نشده است در حالی که رفقاو دیگر

ی شممنبه  3اردیبهشممت  1396برابممر
با  23آوریل 2017
بممه شم راو نماینممدگان در بمماره پم ش
ن یس ااالم ه تحریم انتخابات
با سالم بمه رفقماو شم راو نماینمدگان
دربمماره پمم ش نمم یس ااالم ممه تحممریم
انتخابات
ر.رلمت گرامی بما سمالم رماو گمرم و
خسممته نباشممی از پ گممرو فعممال ااالم ممه
تحریم
یادداشت ضم مه زیر شمما را دریافمت
کممردیم و رمممراه بمما ایممن نامممه ااالم ممه
آلترنات را ن ر ارسمال م نم م .رممانط ر
کممه در دو نامممه قبلممی گفتمم م سممه ممم رد
اختالف وج د داشته است.
الممفط زنممده بم دن تحممریم یمما تحممریم
فعممال کممه بایممد از دل رویممدادراو واقعممی
نشممات بگ ممرد تمما بت انممد مخاطبممان را بممه
تاکت ممک پ شممنهادو متقااممد کنممد.ااالم
م ضمممع جمممدا و ب گانمممه از رویمممدادراو
مشخص س اسی قمدرت جمذب و اقنماد را
ندارند .لذا تالش کمرده ایمم کمه در پرتم
داده راو مشخص دالئل تحمریم را بمراو
مخاطب ااالم ه تشریح کن م.
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ن ر براین مهم انگشت تاک د نهاده اند.
جط درم رد ارزیمابی از کسمانی کمه در
انتخابات شمرکت م ننمد اخمتالف وجم د
داشممته و دارد کممه ماننممد دو ممم رد قبلممی
ااالم ه راو تحریم ش را الزم ن ست وارد
ایممن ش م یم .البتممه ممما از بحممث و از جملممه
بحث النی در این م رد استقبال م ن م.
دط درم رد مسئله کردستان و ااالم مه
مشترک تحریم با ن روراو کمرد .آن مه
که شما در جلسه ش را مطمر کردیمد نمه
مثال بل مه خبمر ت افم بما ن رورماو کمرد
منطقه براو انتشار یمک ااالم مه مشمترک
تحریم ب د .تردیدو ن ست که در منطقمه
ن روراو کمرد بمه لحماظ الراممات مبمارزه
درص م رت لممروم بایممد رمممارنگی رمما ئممی
املیط فنی و ت ن ی م مان خم د برقمرار
سممازند و از رممر نمم د درگ ممرو و جنمما
خانگی که سابقه و صدمات آن براو رممه
ما روشن است باید قطعاا اجتناب شم د .در
م رد م اضمع شمما ال مه بم رژواو کمرد و
امپریال سم ما ر ز تردیمدو در صمراح ت
و صحت این م اضع نداریم و اکن ن سمال
راست که در پ ام راو رمر سماله سمازمان
ما به مناسبت روز النی فعال ت ک ممه لمه
با روشمنی غ رقابمل ان مار بمر ایمن ن مات
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تاک د و از آن را استقبال شمده اسمت .امما

ااتمادو به رردو را در م مان تم د ه رماو

شرکت م نند و این که برخالف فرم ل

رنگامی که مسئله تاکت ک مطمر م شم د

مردم تبل غ و ترویج کرد.

بندو ر .رلمت ب ان ه نشست هارم که به

ایممن م اضممع اسممتراتژیک نم ت انممد بمما

با بهترین درودراو رف قانه

اتفام آراء تص یب شده است با صراحت

تاکت ک را بی ارتباب باشد یا به ب ان دیگر

رح م

ااالم کرده است که ال رغم تالش براو
ت رم پراکنی رژیم از طری انتخابات

اسممتراتژو نم ت انممد ماننممد خممط سممرخی
حلقممات تاکت ممک را بممه ی ممدیگر متصممل

***

نسازد .رم ن اختالف را ما رمراه با بخشی
از ن روراو ش را بما شمما دربماره ااالم مه

اکثریت قریب به اتفام مردم ایران
خ اران سرنگ نی رژیم جمه رو اسالمی
و رمه جنا راو رنگارنا آن رستند.

نوشته چهارم روابط عمومی

ر.رلمت ااالم م ند که رژیم جمه رو

رفقماو کم ن سممم کممارگرو و ح مت سممت

سازمان کارگران انقالبی

اسالمی رن زاکثریت مردم را به دنبال

داشته ایم .ال مرغم تاک مد مما و ن رورماو

ایران(راه کارگر) درباره پیش

خ د دارد و آن را را به ان ان بازیچه در

دیگمممر شممم را بمممر روو مرزبنمممدو بممما

نویس اعالمیه تحریم انتخابات

بازو راو خ د دخالت م درد و این به

مشممترک تممان ال ممه "اسممالم س اسممی"بمما

امپریال سممم و دولممت اسممرائ لط دفمماد از
مسممممئله فلسممممط نط طممممر آلترنممممات
س س ال ستی به ان ان خالء مهممی کمه بمه
یه ر اسالم گرائی م دان داده اسمت( کمه
ما م دان م در شمار م اضع شمما م باشمد و
در ب ان ه رماو مشمترک مما ن مر ممنع س
شده است) در آن ااالم مه مشمترک رممه

از روابممط اممم می سممازمان کممارگران
انقالبی ایران(راه کارگر)
دوشنبه  4اردیبهشت  1396برابمر بما
 24آوریل 2017
به ش راو نماینمدگان در بماره ن شمته
راو ر.رلمت

اسالمی داراو رژم نی در م ان اکثریت
مردم ایران است و فعالا سرنگ نی در
دست ر ن ستط ثالثااط ادم مرزبندو
ب رژوازو سرنگ نی طلب .تاک د ما به
ویژه در م رد س م بر این مبنا ب د که ر.
رلمت گفته ب د با ن روراو کرد منطقه به

این م اضع ح اتی و تع ن کننده بمه کنمار

با سالم بمه رفقماو شم راو نماینمدگان

نهاده شد که حاصل آن ااالم ه او اسمت

دربمماره پمم ش نمم یس ااالم ممه تحممریم

بممماب طبمممع م اضمممع حمممرب کم ن سمممت

انتخابات

کممارگرو  .بممه اسممتناد ایممن نمم د م اضممع

معناو آن ست که رن ز رژیم جمه رو

ت اف براو انتشار یک ااالم ه مشترک
رس ده اند .ما مطر کردیم که مهم ترین
بخش این ن رورا در اردوو تغ ر رژیم

رفقا رمانگ نه که در جریان رست د

بازو م نند و ب یژه با سرکارآمدن

م ت ان به بهانه مبارزه با اسالم س اسمی بما

در سه ن شته قبلی در م رد متن پ ش

رر ن روئی ارتجاای رم ارو کرد .حرب

ن یس ارسالی ما در م رد اش االت پ ش

جسارت شان در پ شبرد این س است

کم ن سممت کممارگرو رممم اکنمم ن ایممن

ن یس ر.رلمت م اردو را مطر کرده و

افرایش یافته است .اما ر .رلمت درپاسخ

س اسممت رم ممارو را بمما راسممت تممرین

نهایتاا آلترنات مان را رم ارائه کردیم .ما

به این ن ته مطر شده ت سط ما در

ن رورمماو ط ممف س اسممی آلمممان انجممام

سه اش ال به ااالم ه داشت م  .یکط کل شه

ن شته  22آوریل مطر ساخت " یک

م درد .بهر حمال بمه رممان نسمبت کمه بما

او ب دن ااالم ه و ادم ارتباب با اضاد

ن ته که ر ز ربطی به اطالا ه ندارد و

ب رژوازو اصال طلب باید مرزبندو ش د

مشخص این دوره انتخابات که طبعاا

بص رتی و رونه به استناد به یک مثال از

بایمممد بممما ط مممف رنگارنممما بممم رژوارو

نم ت اند تاث ر گذار باشدط ثان ااط آوردن

صحبت راو شفاری من در جلسه ش را

سممرنگ نی طلممب ن ممر مرزکشمم د و بممی

یک جمله که نقطه اختالف ما در ارتباب

به آن استناد می ش د مسئله کردستان

با ارزیابی از کسانی است که در انتخابات
صفحه 16
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بولتن مباحثات علنی

است و فرصت طلباته اینگ نه ب ان می

کردو)ط حرب ک مله ( مهتمدو

کم ن سممت بمما ن رورمماو کممرد

ش د که ما م ضعی با ن روراو ب رژوایی

بخمممش کمممردو) و در تعمممدا از

منطقممه سممازمان یافتممه و پ گممرو

در منطقه نداریم! این مخلطه در بحث

سممایت رمماو کممردو ...منتشممر

شده است.

است و دفاد از م اضع روشن ما در رابطه

شده است.برخی از ل نک را بمه

 -3سممئ ال ممما از ررلمممت

با کل ت رژیم و ن روراو ب رژوایی و

ترت ممب ارگممان مرکممرو حممرب

ایممممن اسممممت کممممه ممممرا بمممما

امپریال ستی در مقابل این رفقا فعال

دم مممرات کردسمممتان ایمممرانط

شمممفاف ت دربممماره دو تمممالش

م ض ا تی ندارد" .متاسفانه ادااو ر.

ک ملممه زحمت شممان( ایلخممانی

ممم ازو بممراو امیمماء اطالا ممه

رلمت با واقع ت انطبام ندارد و رم

زاده) و حرب ک مله ( مهتمدو)

تحریم انتخابمات اطمالد رسمانی

درزیر آمده است

درست نم ند و رنگامی که مما

http://www.kurdista
nmedia.com/wenekan/2
017-04/1668964c9186fe2dbd4f2eb5e8d
7fffc8a6e32.pdf
http://www.komala.c
om/4565
http://komala.org/dr
eja.aspx?=hewal&jmare
=1212&Jor=1

بممه اسممتناد سممخنان او در بمماره

برداشت ما از جلسه  10آوریل درست
است و رم در این زم نه فاکت راو
زیادو وج د دارد که نشان درنده صحت
مسئله او است که ما مطر کرده ایم.
 -1در ششم آوریل درمقر
شمممما یعنمممی رفقممماو حمممرب
کم ن سمممت ایمممران جلسمممه او
مشترک تش ل شده است بما

تناقم م جم د در اتحماد اممل
بممممما اردوو تغ مممممر رژیمممممم
درکردسمتان رشممدار م ممدر مط
رشممدار ممما را مغلطممه م نامممد و
ااالم م ند که مثال زده است-
یعنی ن ن رو نب ده اسمت-
در حممالی کممه گممرارش آن در

شرکت شش ن رو براو بررسی

 -2در م ان شمش جریمان

م ضع مشترک در باره تحمریم

رسانه را انتشار یافته است؟ مما

قرار گذاشته شده است که براو

انتخابات .سایر ن روراو ابارت

منتظمممر شمممن دن ت ضمممح ات

رم ارو درباره تحریم فعمال در

ب ده انداز دو حمرب دم مراتط

ر.رلمت و رمچن ن گرارشمی از

دو رفتممه بعممد جلسممه دیگممرو

ک ملمه رمماو مهتممدو و ایلخممانی

پ شرفت این اتحادامل رست م

برگرار شم د کمه در آخمر رفتمه

زاده و خبمممات .در پایمممان ایمممن

و ف ممر م ن م م کممه اگممر قطممب

گذشممته بمم ده اسممت .در ممم رد

جلسمه  .ر .ابمرار م ال ممراده در

اول یمت رفقما باشمد نبایمد

برگرارو و یما نت جمه برگمرارو

مطب امماتی رمممراه بمما

مش لی در ارائه گرارش در این

جلسه دوم که قرار ب د در آخمر

ن روراو دیگمر شمرکت کمرده

ارتباب به ما وج د داشمته باشمد

رفتممه قبممل برگممرار شممده اسممت

است و رمراه با ن روراو دیگمر

تمما اایمماو شمم راو رم ممارو

رنمم ز گرارشممی منتشممر نشممده

به سمئ االت خبرنگماران پاسمخ

ن رورممماو م م

و کم ن سمممت

است .بنابراین برخالف ادااو ر.

داده اند .گمرارش ایمن نشسمت

بدانند از جمله سازمان ما بدانند

رلمت مسمئله نمه مثمال بل مه بمه

رمممراه بمما ا ممس رمماو آن در

که درجریان کدام اتحماد اممل

ط ر مشخص رم ارو ئمی بم ده

ارگان مرکرو حمرب دم مرات

راو م ازو قرار دارنمد آن رمم

اسممت کممه قبممل از مطممر شممدن

کردسممممتان ایممممرانط ک ملممممه

در شرایطی کمه ن رورماو کمرد

تحریم مشترک با جمع ما یما بما

زحمت شان (ایلخانی زادهطبخش

منطقه این گرارشات را نه فقمط

و

کنفممرا

ش راو رم ارو ن روراو
صفحه 17

م

دوره جدید شماره 3
دریافممت بل ممه بممه طمم ر النممی
منتشر م نند .باید ااالم کنم م
که در حالی که رن ز سمه رفتمه
به انتخابات مانده است براو مما
اجله ر.رلممت بمراو سمرانجام

بولتن مباحثات علنی
-06-16_27_etehadentekhabat.pdf
ااالم ه تحریم سال 94
http://www.rahekargar
.net/browsf.php?cId=1089
&Id=13&pgn=6

رساندن ایمن اطالا مه و انتشمار
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اسالمی تمالش م نمد آرزوو تغ مر رابمه
تنم ر انتخابممات ح الممه داده وام ممد کمماذب
برون رفمت از شمرایط فالکتبمار کنم نی از
طریم م انتخابمممات را در اف مممار امم م می
جایگرین انقالب اجتماای کنند درحال مه
اکثریممت قریممب بممه اتفممام مممردم ایممران

ف رو و فم تی آن بمدون بحمث

ثان ااط ما خ استه ب دیم کمه ان قسممت

خ ارممان سممرنگ نی تمام ممت جمهمم رو

روشن شدن ج انمب مهممی کمه

مرب ب به ت رم اکثریت ممردم بمه رژیمم

اسممالمی و رمممه جناحهمماو رنگارنمما آن

در باال مطر کردیم قابل درک

جمه رو اسالمی حذف شده وجمله م رد

ن ست .بهر حال با ت جمه بمه آن

ت اف نشست همارم کمه بمه اتفمام آراء

 -5رم ز کممدام از رفقمما بممه

ه که در باال مطر شد اکنم ن

تائ ممد شممده اسممت آورده شم د " .رژیممم

ااالم ممه آلترنممات ممما انتقممادو

رفقمممائی کمممه اطالا مممه امیممماء

جمهمم رو اسممالمی تممالش م نممد آرزوو

وارد ن مممرده انمممد .مارمچنمممان

م نند مطمئنماا مشم لی بما ایمن

تغ ر رابه تن ر انتخابات ح اله داده وام د

پ شممنهامان را کامممل تممرط رمممه

اتحاداملی م ازو ندارد.
 -4ر .رلممممممت امممممما در

کمماذب بممرون رفممت از شممرایط فالکتبممار

جانبه تر م دان م کمه دادرماو

کنمم نی از طریمم انتخابممات را در اف ممار

مشخص انتخابات را م رد نظمر

یادداشت  24آوریل خ د بدون

ام می جمایگرین انقمالب اجتمماای کننمد

قممرار داده و م ت انممد بممر روو

ت جه به تاک د اصلی مما در بماره

درحال ه اکثریت قریب بمه اتفمام ممردم

مخاطلممب اثممر گممذار باشممد در

مرزبنممدو بمما ن رورمماو تغ ممر

ایران خ اران سرنگ نی تمام ت جمه رو

حمممالی کمممه بممما رمممر دو اردوو

رژیم اخمتالف را بمه دو نگماه از

اسممالمی و رمممه جناحهمماو رنگارنمما آن

بم م رژازو بمممه ط رمشمممخص و

انتخابات مرب ب منتسب م ند.

رستند" .

مستدل مرزبندو کرده است.

رستند. " .

در حالی که این مسمئله درسمت

به این ترت ب

ن ست .مسئله این است که اوالاط

انتخابات" ریاست جمه رو که در آن

 -6با ت جه به تمدید مهلت

ایممن اخممتالف وجمم د داشممته و

فقط ممردان معتقمد بمه والیمت فق مه و رد

برخ رد با پ ش ن یس تا رفتمه

ال مممممرغم آن در انتخابمممممات

شمممده از غربمممال انممم اد نظمممارت رممماو

آینده ت سط ر ئمت رممارنگی

ریاست جمه رو سال  92و رم

استصمم ابیط شمم راو نگهبممان و شمم راو

ما نظرمان را در م رد اصالحات

انتخابات مجلس و خبرگان 94

مصلحت نظام و ...می ت انند شرکت کنندط

پ ش ن یس در روزرماو آینمده

ممما ااالم ممه مشممترک تحممریم

حتممممی بمممما اممممرف انتخابممممات رمممماو

ارائه خ ار م کرد.

منتشممر کممردیم کممه ارزیممابی از

"دم کرات ممک" نظممام سممرمایه دارو رممم

با بهترین درودرا

شرکت کنندگان درانتخابات را

رمخ انی ندارد .این نمایشاتط نه اکن ن و

رح م از طرف روابط ام می

کنار نهاده شده است.

نه در تمام ط ل حاکم ت جمه رو اسالمی

سممازمان کممارگران انقالبممی ایممران (راه

ااالم ه تحریم سال 92

م ض ا تی براو ممردم آزادیخم اه و حم

http://www.rahekargar
.net/statments_2013/2013

طلممب نداشممته و نممدارد .رژیممم جمهمم رو
صفحه 18
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کجا رس ده است اوالاط حتمی ایمن واقع مت

رلمت در جلسه درم آوریمل بم د کمه آن

غ رقابل کتمان را ان ار کمرده و ثان مااط بمه

را رمراه رمه جریانمات کردسمتان ایمران

جاو ارائه گرارش از مرحله پ شرفت کار

بممه ت اف م بممراو انتشممارااالم ه او بممراو

بممه شمم را مطممر کممرده ایممد"نشسممتن و

تحممریم انتخابممات رس م ده انممد .تردیممدو

مراودات و بعیی ت افقمات معمم ل مما بما

ن ست که اکثر این ن رورا اکن ن در بساب

ن رورمماو ناس نال سممتی در کردسممتان را

اربستانط اسرائ ل و دولمت ترامم

بمازو

روو پاره او از رم ارو راو ضمرورو در

می کنند و رممان طم ر کمه در بماال گفتم م

کردستان ارام را به امدم

تحریمط انقالب و سرنگ نی خ د به خ د و

م ضع گ رو ما در این رابطه تعمم م داده

فی نفسه نممی ت انمد مبم ن ترقمی خم اری

اند" .آیا ت اف دربماره تاکت مک انتخابمات

باشد .بل ه باید روشن شم د کمه تحمریم ط

که رمراه با طر شعار سمرنگ نی و سمایر

سرنگ نی و انقالبی که این ن رورما در پمی

ملرومات ناشی از آن است بعیمی بعیمی

آن رستند کدام منمافع را نماینمدگی ممی

ت افقمممات معمممم ل مممما بممما ن رورممماو

کنممد و آیمما منممافع پ ممار بممراو آزادو و

بمممه شممم راو نماینمممدگان در بممماره

ناس نال ستی در کردسمتان م باشمد .ایمن

دم راسی درایران را نشانه رفته اسمت یما

ت ج هممات ر.رلممممت و امممدم پاسمممخ بمممه

تشم ل ن م ای جبهممه متحممد از ن رورمماو

نممه؟ مسمملم اسممت کممه در اتحمماد امممل بمما

سئ االت ما

کرد با تاکت ک تحمریم وبرانمدازو بمدون

جریانممات نماینممده جنمما رمماو گ نمماگ ن

و با سالم به رفقاو ش راو نمایندگان

مرزبندو با جبهه تغ ر رژیم با ن رورمائی

ب رژوازو کرد نمی ت ان روی مرد کنم نی

ر.رلمت گرامی متاسفانه شما در م رد

اسممت کمممه در بسمماب ارتجممماد منطقمممه و

آن را براو آویران شدن به قمدرت رماو

پاسخ به سئ االت مشخص ما -که ما تص ر

امپریال سم بازو م ننمد و ن رورمائی کمه

ارتجمماای منطقممه او و جهممانی را نادیممده

م ن م سئ ال بس ارو ازفعال نی است کمه

شما با آن را وارد ایمن اتحماد اممل بمراو

گرفت و آن را از دائره م ضع گ رو راو

از اایاو سازمان رما و نهادرماو شم راو

تحریم شده اید نه فقمط در جبهمه تغ مر

ضرورو و ح اتی کنار نهاد .در ص رتی که

رم ارو رستند -نه فقط طفمره رفتمه ایمد

رژیم )(regime changeقرار دارنمد

رفقمماو حمممرب کم ن سمممت ایمممران ایمممن

بل ممه دوبمماره تممالش کممرده ایممد بممه جمماو

بل ممه برخممی از آن رمما درایممن کجممراه بمما

اتحادامممل را بممدون مرزبنممدو روشممن و

روشممنگرو بمما آوردن اداارمماو نممامرب ب

استدااو تش ل منطقمه پمرواز ممنم د از

مح م کردن روی رد ارتجاای آویخمتن

به سئ ال ما مسئله را بپ شان د.

دولت آمری اط شرکت در کنفرانس رمائی

این ن رورا به قدرت راو ارتجاای منطقمه

 - 1در حالی که حمرب شمما مبت مر و

نظ ر پاریسط است هلم و پراک و  ...شهره

او و جهانی انجام درند نمه فقمط مرت مب

دا ت کننده جلسه مشترک ششم آوریل

آفام و رس او رر آزادو خ اه و دم رات

خطاو تاکت ی شمده انمد بل مه پما در راه

در مقر مرکمرو تمان دربماره رممارنگی و

رستند.

یک خطاو استراتژیک فاحش نهماده انمد.

***
نوشته پنجم روابط عمومی
سازمان کارگران انقالبی
ایران(راه کارگر)
دربماره پم ش نم یس ااالم ممه تحممریم
انتخابات
پنجشممنبه  7اردیبهشممت  1396برابممر
با  27آوریل 2017
از روابممط اممم می سممازمان کممارگران
انقالبی ایران(راه کارگر)

منطقه حسا

ت اف درباره تحریم انتخابات با ن رورماو

 - 2ما در اول ن ن شته روابمط امم می

»( پایان نقل ق ل از نامه روابط امم می بمه

کرد در منطقمه و پمس از ت افم و خاتممه

سازمان م رخمه  12آوریمل در ارتبماب بما

ش راو نمایندگان م رخمه هارشمنبه 23

جلسه سخنگ و جممع مربم ر در مصماحبه

پ ش ن یس ارائه شده ت سط شما گفت م «

فممروردین  1396برابممر بمما  12آوریممل

مطب ااتی ن رورا ب ده است شما در پاسخ

 -ن تممه دیگممر ااممالم ایممن خ ممر ت سممط ر.

 )2017روابممط اممم می سممازمان ممما در

به سئ ال ما که این اتحاد اممل اکنم ن بمه
صفحه 19
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شممرایطی ایممن نامممه را ن شممت کممه رن م ز

معمم ل ممما بمما ن رورمماو ناس نال سممتی در

ترامپ ست) سردیگر آن خبمات( نماینمده

درجریان گرارشات منتشر شده از سم و

کردستان را روو پاره او از رم ارو راو

سممران اشممایر و بقایمماو فئمم دال رمما) بمما

سممازمان رمما کممرد در ارتبمماب بمما جلسممه

ضممرورو در منطقممه حسمما

کردسممتان

حی رط ابت ار و سخنگ ئی کم ن سمت رما

مشممترک ششممم آوریممل در مقممر رفقمماو

ارام را به ادم م ضع گ مرو مما در ایمن

و کممرد تشمم ل م شمم د .ائممتالف و یمما

حمممرب کم ن سمممت در سمممل مان ه قمممرار

رابطممه تعم م م داده انممد" » .من ممر مسممئله

رم ممارو ئممی کممه ت اف م شممده اسممت نممه

نداشت .پس از تاک مد مجمدد مما بمر روو

م شم د .کم ن سمت رما وی فمه دارنمد کممه

بعیممی ت افقممات معم م ل ممما بمما ن رورمماو

مرزبنمممدو بممما اردوو تغ مممر رژیمممم -در

حقای و رمه حقای را بمه طبقمه کمارگر و

ناس نال ستی در کردسمتان نمه تمه مدو

ن شممته دوم روابممط اممم می م رخممه 22

مردم بگ یند و به طریم اولمی طمر

آن

براو تق یب مبارزه ال ه رژیمم جمهم رو

آوریل -شما در پاسخ به ما در رممان روز

درمناسبات م ان کم ن ست رما و آن رمم

اسالمی بل ه تاکت ی است که با رمراران

 22آوریل م گ ید " بمک ن تمه کمه رم ز

در یممک نهمماد رم ممارو م ممان ن رورمماو

رشته به ام اسمتراتژو و برناممه ارتبماب

ربطی به اطالا ه ندارد و بصم رتی و رونمه

کم ن ست و

یک بایمد و یمک وی فمه

یافتممهط جبهممه طبقمماتی را در مهممراب ایممن

به اسمتناد بمه یمک مثمال از صمحبت رماو

مفروض اسمت .ان مار ایمن حق قمت ماننمد

جبهه ملمی رممه بما رمم قربمانی سماخته و

شفاری من در جلسه شم را بمه آن اسمتناد

ان ار روز روشن از سم و شمما بمه انم ان

اتحاد طبقاتی ن روو کارو زحمتط جنمبش

می ش د مسئله کردستان اسمت و فرصمت

نماینده حرب کم ن ست ایمران در حمالی

کم ن سممتی و کممارگرو و مبممارزه ال مممه

طلباته اینگ نه ب ان می ش د که ما م ضعی

ص رت م گ رد که جریانات کردو که در

استبداد حاکمط سرمایه داخلی و جهمانی را

با ن رورماو بم رژوایی در منطقمه نمداریم!

روند این اتحاد امل بمراو تحمریم رژیمم

تیع ف م ند .اگر ن روو مانند مهتدو و

ایممن مخلطممه در بحممث اسممت و دفمماد از

قممرار دارنممد در مطب اممات و رسممانه رمماو

شممرکاء خ شممبختانه رسممماا از کم ن سممم

م اضع روشن ما در رابطه با کل ت رژیم و

اجتماای شمان ایمن ت افم و اتحماد اممل

ااالم برائت م نند ک ملمه او کمه بمه نمام

ن رورممماو بم م رژوایی و امپریال سمممتی در

مبتنی بر آن را مطر ساخته و ااالم کرده

بخش کردستانی حرب کم ن سمت ایمران

مقابل این رفقا فعال م ضم ا تی نمدارد" .و

اند کمه امالوه بمر ت افم بمر روو رئم

خ د را کم ن ست م داند مسلماا نباید وارد

ایممن بممدان معنممی م باشممد کممه اسممتناد ممما

م ضع گ رو را در جلسمه ششمم آوریملط

ن ن جبهه او ش د ه برسمد بمه آن کمه

غ رواقعی ب ده و آن ه کمه شمما مطمر

جلسممه دوم دو رفتممه بعممد بممراو بررسممی

معمار و مبت ر این الگ از جبهه رمه با رم

کممرده کممرده انممد صممرفاا یممک مثممال ب م ده

ج انب مرب ب بمه تحمریم فعمال برگمرار

ش د که خ اه ناخ اه نا ار بمه امت ماز دادن

اسممت . ....شممما بممه جمماو انتقمماد از خ م دط

خ ارد شد.

بمممه ناس نال سمممم کمممرد و مسممملماا رممممه

ازادم اطالد رسانی صمح ح در یادداشمت

 - 3آن ه که ما خطماو اسمتراتژیک

ناس نال ست را از این که از فئ ادل را تما

 22آوریل و تصح ح اشمتباه و البتمه ارائمه

فاحش نام ده ایم ایجاد یک ائتالف ملی از

ب رژوازو تا به اصطال کم ن سمت رما در

گرارشممی بممی رت م ش از رونممد اتحادامممل

ن روراو کرد به بهانه انتخابات است(زیرا

کنممار رممم ایسممتاده انممد بممراو شممما کممف

راو م ازو که مبت ر آن شمما بم ده ایمد

رمممه ممما قبمم ل داریممم کممه انتخابممات در

خ ارند زد .ر.رلمت گرامی مرزبنمدو ئمی

در ارتباب با سئ ال صریح ما مبنی بر آن ه

جمه رو اسالمی یک نممایشط میمح ه و

که شما با بم رژازو برانمداز کمم

تغ مر

این ت افم بمراو اتحاداممل بما ن رورماو

پرده ساترو براو استبداد مطلقمه اسمت).

رژیم در ااالم ه تان با ن روراو

وارد

کرد در کدام مرحله قرار دارد باز با ااالم

بدین ترت ب جبهه او ملی که یک سر آن

کرده ایمد آب نبمات م بی و یما درختمی

«"نشسممتن و مممراودات و بعیممی ت افقممات

رجمممرو رممما و مهتمممدو رممما( بمم رژوازو

اسممت کممه جنگممل جبهممه ملممی کممرد بمما

صفحه 20
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ت ص فاتی را که مطر کمردیم م پ شماند.

نقم اص ل ت را م ردانتقاد قمرار خم ار م

رمانط ر که قبالا ت ض ح دادیمم مما بمر آن

داد.

تیرماه 1396
از روابممط اممم می سممازمان کممارگران
انقالبی ایران(راه کارگر)
به ش راو نمایندگان!

ن سممت م کممه بممه بهانممه تحممریم انتخابممات

 - 5سممئ ال مشممخص ممما از شممما ر.

ضم مه جبهمه مربم ر شم یم در حمالی کمه

رلمت این است که روند اتحاد امل براو

رفقا دقایقی پ ش به جماو ر.رلممت از

شم راو رم ممارو از روز اول ال ممه ن م ن

تحریم رژیمم بما ن رورماو کمرد در کمدام

بممی بممی فارسممی جمم اب سممئ ال مممان را

جبهه سازئی راو شم ل گرفتمه و باررماو

مرحله قرار دارد؟شما که مبت ر پ ش برد

گرفت م .در زیر متن ااالم خبمر تحمریم

بار از طری ب ان ه را و ااالم ه رماو خم د

رمرمان و م ازو این دو اتحاد امل بم ده

انتخابات شش سازمان کرد منتشمر شمده

به صراحت بر آن تاک د کرده است.

ایممد و رسممت د ممرا گرارشممی از مرحلممه

اسممت .بنممابراین روشممن اسممت کممه ابتممدا

 - 4شما باررا به م اضع تان در ارتباب

پ شرفت کار جبهه ملی کرد نممی در مد؟

حد

ما و سپس اسمتناد مما بمه واقع مت

بمما ناس نال سممم کممردط امپریال سممم و ...

ما این سئ ال را از شما مطمر کمرده ایمم

رائی که ر .رلممت رممه آن رما را در ایمن

اشاره کمرده و م خ ار مد بمه مما اطم نمان

وشما تا رمم اکنم ن از پاسمخ بمه آن شمانه

مدت با اصرار ان ار م رد قرین واقع مت

بدر د کمه در ایمن زم نمه مشم لی وجم د

خالی کرده اید .ما رمچنان خ اران پاسمخ

ب م ده اسممت .اکنم ن تردیممدو ن سممت کممه

ندارد .شما بهتر از رر کس دیگر م دان مد

شما به این سئ ال رست م .بهر حال ما رمه

اصممرار ر .رلمممت بممراو الپ شممانی حقممای

که ما در پ ام رائی که در سال راو اخ مر

در برابممر جنممبش طبقمماتی مممان پاسممخگ

بممراو آن بم د کممه قبممل از ا نتشممار ب ان ممه

براو روزالنی شدن فعال ت ک مله انتشار

رسممت م ااممم ازآن اایممائی از ش م را کممه

مشمممترکط امیممماء شممم را را گرفتمممه و

داده ایم ال رام اختالفاتی که بما شمما در

م ضع شما را ندید تائ د م نندط یا درباره

درحق قت شم را را در برابمر اممل انجمام

مممم رد نممم د س س ال سممممط اسمممتراتژو

آن سممم ت م ننمممد و یممما بممما رفمممع و

شده قرار درد .سازمان ما در ایمن مم رد

س س ال سممتی و .. .داریممم بمما قاطع ممت از

رج کارو که انجام داده اید مهر تائ د بمر

م ضع خ د را ااالم خ ارد کرد.

م ضع کم ن ستی ک مله و دفاد از م مراث

آن م رنند.

و و سنت

کم ن ستی آن ت سط شمماط

رح م از س و

با بهترین درودرا

در برابممممممر انحرافممممممات و انحطمممممماب

رح م از طرف

ناس نال سمتی بخمش رمماو دیگمر ک ملممهط

روابط ام می سازمان کارگران انقالبی

حمایمممممت کمممممرده و ایمممممن را وی فمممممه

ایران(راه کارگر)

ایران(راه کارگر)

***

ایرانی دانسته ایم .اما واقع مت ایمن اسمت
که متاسفانه شما به بهانه انتخابات مبت ر
رر استدالل و بهانه او فرقمی در واقع مت
املی مسئله به وجم د نخ ارمد آورد و مما
به خاطر تعهدو به طبقه کارگرط انقمالب و
س س ال سم داریم با رممان قاطع مت ایمن

بی بی سی فارسی!
شممش حممرب کممرد مخممالف بمما انتشممار

ررس س ال سمممت و کم ن سمممت راسمممت ن

ائتالفی شده اید کمه وارد شمدن در آن بما

روابط ام می سازمان کارگران انقالبی

نوشته ششم روابط عمومی

ب ان ممهاو ااممالم کممردهانممد کممه انتخابممات
ریاسممت جمه م رو و انتخابممات ش م راراو
شهر و روستا را تحریم میکنند.
حممرب دممم کرات کردسممتانط حممرب

سازمان کارگران انقالبی

ک مه لمه زحمت شمان کردسمتانط سمازمان

ایران(راه کارگر)

خبممات کردسممتان ایممرانط حممرب ک مممهلممه

درباره ااالم ه تحریم انتخابات

کردسمممتان ایمممرانط ک ممممهلمممه-سمممازمان

جمعممه  8اردیبهشممت  1396برابممر بمما

کردستان حرب کم ن ست ایران و حمرب

 28آوریل 2017
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دم کرات کردسمتان ایمران ایمن ب ان مه را

مرحله پ شرفت کار جبهه ملی کمرد نممی

رماو املممی در منطقمه باررمما املمی شممده

امیا کردهاند.

در د؟

اسمممت و رمممم اره گرارشمممات آنهممما در

نممایران تحمم الت کردسممتان ایممران

اوال اطالم " جبهه ملمی کمرد" بمه ایمن

می گ یند انتشار ن ن ب ان مه مشمترکی بما

رم ارو را اول ن بار است می شمن مط ایمن

امیاو شش حمرب مخمالف در سمه درمه

جبهه وج د ندارد .امما در پاسمخ بمه ایمن

شممما در نقممد پمم ش نمم یس اطالا ممه

اخ ر کم سابقه است.

سئ ال الزم نب د که شما خبر دیروز بی.بی

درخ است م ضع گ رو با ن رورایی که از

ن من این اطالاات را

م ضممع رمسمم یی بمما ترامپ سممم و  ...بممه

در من در جلسه ش راو نماینمدگان بم ش

تحریم دست زده اندط شدید و ما مشم لی

از دو رفتمممه پممم ش و قبمممل از ن شمممتن

با این مرزبنمدو نداشمت م و آن را رمم بمه

پ شن یس اطالا ه به ارض رسانده بم دم

پمم م ش نممم یس افممممرودیم .لممممذا ایممممن

یمک

نگرانی رم حل و دیگر ربطی به اطالا مه

سی را نقل کن دط

***
پاسخی به نوشته ششم و پنجم
روابط عمومی سازمان کارگران

که تش الت کردستان ما بر اسا

س است مدون (کمه در ناممه فبلمی مصم به

تل یری م ن رمماو ممما و بق ممه پخممش شممده
است.

مشترک ن روراو ش را ندارد.

کنگممره درممم ک مممه لممه را رممم برایتممان

رفقممما صمممحبت از دو اتحممماد اممممل

فرستاده ب دم) در تالش اسمت رممارنگی

رمرمان و م ازو کرده اند در حال ه ممی

در ب ن ن روراو کرد (ال مرغم تفاوتهماو

دانند که سمنخ ایمن اتحماد اممل رما ی می

با سالم

س اسممی و ایممدئ ل ژیک بمم ن آنهمما) بممر

ن ست .آنها بدون شک می دانند که سنخ

در ف ر این ب دم که آیما بایمد بما ناممه

ال ممه جمهمم رو اسممالمی ایجمماد کنممد و

کار و فعال ت در کردسمتان ویژگمی رماو

راو مارات نی و ت رارو ایمن رفقما جم اب

تحریم انتخابات ی ی از این مم ارد اسمت.

آن بمما اتحمماد امممل

درم یا نه؟ به این نت جه رس دم کمه نبایمد

ایممن رم ممارو بممه ص م رت نشسممت رمماو

ن روراو

خسته شد و باید ج اب داد .بم یژه این مه
آنها "ح بجانبانه" ت تر ایم ل شان را بمه

خبرو رو به مردم کردسمتان پم ش رفتمه

سراسرو کار می کند متفاوت اسمت .اگمر

اسممت و رمم ز اطالا ممه مشممترکی منتشممر

این ویژگی را برایشان جاو سئ ال اسمت

جمله « را ر .رلممت پاسمخ نممی درمد؟»

نشممده اسممت و اگممر روزو رممم رمچمم ن

تقاضا دارم یک بار دیگر به سمند مصم ب

ق د کرده اند!

اطالا ممه منتشممر شمم د اوال بممدون م ضممع

کنگره ما که به رمراه این یادداشت ی بار

ر این را ق د کنم که ممن

گ رو اص لی ما نخ ارد ب د و دوما حتمما

دیگر ارسال می کنم مراجعه کنند.

تا نامه اخ ر شماط با سئ ال مشخصی روبرو

رمممه آن اطالا ممه را مممی ب ننممد .مم ن

این ت ضم حات را از ایمن جهمت دادم

نب م ده ام کممه آن را بممی ج م اب گذاشممته

اطالا ه براو اطالد است نه پنهان کمردن.

کممه بممه ایممن نت جممه برس مم کممه ایممن رفقمما

باشم .ولی شما در آخرین ناممه اخ رتمان

از این روو ر ز پنهمان کمارو او در ایمن

مش لشان به ط ر واقعمی "پاسمخ نمدادن"

بط ر مشخص برس ده اید که روند اتحماد

مسئله نب ده و ن ست .و رمانگ نه که قمبال

من به این ه در کردستان ما مشمغ ل می

امل براو تحریم رژیم با ن رورماو کمرد

رم به ارض رسانده ام دیدارراو رسممی

رسممت م ن سممت .ایممن رفقمما رمانگ نممه کممه

در کدام مرحله قرار دارد؟ شما که مبت مر

در کردسمتان بم ن ن رورماو س اسمی امممر

صم مانه رر بار در سالگرد تاس س ک ممه

پ ش برد رمرمان و م ازو ایمن دو اتحماد

تازه ن ست و سالهاسمت بمراو رممارنگی

لمه بممه مما پ ممام داده انمدط حتممی تردیممد در

امل ب ده اید و رسمت د مرا گرارشمی از

روو مسممائل امن تممیط پمماره او رم ممارو

م اضع رادی ال و کم ن ستی ک مه لمه کمه

انقالبی ایران (راه کارگر)
/هلمت احمدیان

قبل از رر
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در شرایطی بس ار دشم ار در م مان ط مف

کن د! رفقا ت رار م مرر م ضم ای پاسمخ

سممف د و بممرمالء کننممده حقممای بممراو رممر

رنگممارنگی از ن رورمماو ناس نال سممت در

گرفتهط حقان تی به آن نمی درد.

کسی است کمه بمه انم ان یمک نمایر بمی

منطقه کار می کند ندارند .مش ل این رفقا

در خاتمممه از ر ممات رمممارنگی تقاضمما

ما ن ست م .خ دشان و نفس م ضع گ مرو

دارم با ت جه ممدت تمدیمد شمده اطالا مه

شان در رابطه بما انتخابمات در جمهم رو

تمام شمده اسمت و تماکن ن رم ز ن رویمی

اسالمی است .من نخ استه ام و حمداقل در

رسما امیایش را پس نگرفتمه اسمت لطفما

این فرصت رم نممی خم ارم وارد تفماوت

اطالا ه را منتشر کند.

رمماو دیممدگاه رمماو خ دمممان بممه نسممبت
انتحابات با آنها بش م

ن آنچمه اکنم ن

طرف در پی داستن حق ق ت است.
ن ته اول  -فهرست تناقم گ ئی راو
شما
 در جلسه درم آوریل مطر م ن دکه درصدد اتحاد اممل بما ن رورماو کمرد

با تش ر رلمت احمدیان

منطقه براو تحریم رست د اما گرارشمی از

 28آوریل 2017

جلسه ششم آوریل و ت افقمات حاصمله در
آن بممه جلسممه ارائممه نم در د.شممارد رمممه

برایم مهم تر است این است که ما بت ان م

***

مشممترکا بممر ال ممه ایممن کممارزار انتخابمماتی
رژیم وارد امل ش یم نه این ه با ذره بم ن
دنبال تقاوت راو دیمدگار مان بما ن مروو

رفقمماو شممرکت کننممده در جلسممه درممم
آوریل ش راو نمایندگان .
 -رنگامی کمه مما ایمن رم مارو را در

دیگرو در ش راو رم ارو در این رابطمه

نوشته هفتم روابط عمومی

ن شممته رایمممان در  12و  22آوریممل بممه

بشم م .ایممن کممار را مممی شم د در فرصممتی

سازمان کارگران انقالبی

ان ان رم ارو با جبهه تغ ر رژیم به نقد

دیگممر انجممام داد و بممه نظممرم ایممن تجربممه
نشان داد که ما در آینمده حتمما بایمد ایمن
کار را النی انجام در م.
و اما این بار ن بت من است که به ایمن

ایران(راه کارگر)
درباره پم ش نم یس ااالم مه تحمریم
انتخابات

م ش م در یادداشت تمان در  22آوریمل
م گ ئ د " " بک ن ته که ر ز ربطمی بمه
اطالا ه ندارد و بص رتی و رونه به اسمتناد
به یک مثال از صحبت راو شفاری من در

رفقمما بپرسممم شممما ممرا ت ضمم حی و یمما

به ش راو نمایندگان

جلسه ش را به آن استناد می شم د مسمئله

معذرتی به خاطر تحریفات آشم ارو کمه

جمعممه  8اردیبهشممت  1396برابممر بمما

کردستان است و فرصمت طلباتمه اینگ نمه

در ایهارات من داشته اید نمی کن د .شمما

 28آوریل 2017

ب ان می ش د که مما م ضمعی بما ن رورماو

را به نگفته راو من اشاره دلبخم اه ممی

به نماینده حرب کم ن ست ایران !

ب رژوایی در منطقه نداریم! این مخلطه در

کن دط ولی ن ات مندرج در نامه راو من و

شممما ن شممته رمماو خ دتممان را نمممی

بحث است و دفاد از م اضع روشمن مما در

نقممدرایی کممه از طممرف رفقمماو دیگممر بممه

خ ان د زیرا در غ راینص رت الاقل مت جه

رابطه با کل ت رژیم و ن روراو بم رژوایی

م اضممع شممما مممی ش م د را دور مممی زن ممد

تناقم رائی زنج ره او در گفتمه رایتمان

و امپریال سممتی در مقابممل ایممن رفقمما فعممال

و در رممر شممش نامممه تممان فقممط حممرف

م شدید .بهم ن خماطر اسمت کمه در ایمن

خ دتممان ت ممرار مممی شمم د یمما جسممته و

ن شته ک تاه باز د ار تناقم راو م ررو

م باشد که استناد ما غ رواقعی ب ده و آن

گریخته ت ه رایی از نقل و ق ل رماو ممن

شممده ایممد کممه رممر خ اننممده او بسممادگی

ه که شما مطر کرده کرده انمد صمرفاا

را آنهم نه براو ج ابط بل ه براو م جهمه

مت جه آن م ش د به غ راز شمما کمه قصمد

کممردن صممحبت رمماو خ دتممان نقممل مممی

حقممای را الپ شممانی کنممد .خ شممبختانه

 -در ادامه رنگامی که ما اخبار مرب ب

ن شته راو ما و شما کتبی و س اه بمر روو

به این اتحاد اممل را سمازمان رماو کمرد
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منتشر کرده اند به ان ان فاکت رم مارو

بر ال ه جمهم رو اسمالمی ایجماد کنمد و

که برخی از آن را از سمتاره رماو اردوو

شما مطر م نم با کمال تعجمب دوبماره

تحریم انتخابات ی ی از این مم ارد اسمت.

تغ ر رژیمم رسمتند وارد ائمتالف س اسمی

واقع ممت رمما را ان ممار کممرده و م گ ئ ممد "

"

شده است با این وصف نماینده حرب اداا

نشسممتن و مممراودات و بعیممی ت افقممات
معمم ل ممما بمما ن رورمماو ناس نال سممتی در
کردستان را روو پاره او از رم ارو راو
ضممرورو در منطقممه حسمما

کردسممتان

ارام را به ادم م ضع گ مرو مما در ایمن
رابطه تعم م داده اند " .در حالی که ایمن
اول ن بار است که در ند درمه گذشمته –
به جر ر ئت نمایندگی خل کرد دراوائمل
انقالب -که سازمان راو اصلی کردسمتان
با رم وارد اتحاد امل م شم ند.این را رمر
کسی با حداقل اطالاات از جنبش م دانمد
و درتمممامی ایممن دوره روش شممما اطممالد
رسانی غلطط مخفی کارو از شم را دربماره
اتحاد امل بان روراو کرد ب ده است.
 رنگامی که ما از بی بی سمی فارسمیاخبممار را دریافممت م نمم م شممما بمما یممک
رخش صدورشمتاد درجمه بمه ایهمارات
ناقم تان در جلسمه درمم آوریمل اسمتناد
م ن د و م گ ئ د که مسئله را ازاول براو
ش را مطمر کمرده ایمد ".م ن ممن ایمن
اطالاممات را در مممن در جلسممه شمم راو
نمایندگان ب ش از دو رفته پ ش و قبمل از
ن شممتن پ شممن یس اطالا ممه بممه اممرض
رسانده ب دم که تش الت کردسمتان مما
بر اسا

یک س است مدون (که در ناممه

فبلی مص به کنگره درمم ک ممه لمه را رمم
برایتممان فرسممتاده بم دم) در تممالش اسممت
رمارنگی در ب ن ن روراو کمرد (ال مرغم
تفاوتهاو س اسی و ایدئ ل ژیک ب ن آنها)

پس مرا اسمتناد مما را در دو ن شمته
 12و  22آوریمممل را مغلطمممه نام دیمممد و
فاکت راو مرب ب بمه رم مارو بمه جلسمه
رم ممارو بمما جریانممات کممرد را ت افقممات
معم ل با ن روراو ناس نال سمتی نام دیمد
در حالی که این نمه ت افم معمم لی بل مه
یک اتحادامل س اسی ب د که براو اولم ن
بار م ان این ن رورا ص رت م گرفت.
ن تممه دوم -اسممتدالل بممراو دور زدن
ائتالف شان بما ن مروو رماو تغ مر رژیمم
بدین قرار است در کردستان با ن رورماو
"تغ ر رژیمم" رم مارو م نم م امما در
سمممممطح سراسمممممرو بممممما ن رورممممماو
ضد"تغ ررژیم" و این را بمه رمم ربطمی
ندارد زیرا کمه اولمی مسمئله او منطقمه او
است و دومی سراسرو.
این اسمتدالل بمی پایمه و فاقمد منطم
است.
1ط در کردستان حرب کم ن سمت بمه
کم م

"تغ ممر رژیممم" پ سممته وبهم م ن

خاطر نا ار ب ده است کمه در بماره اردوو
تغ ر رژیم در این اطاا ه س ت اخت مار
کند .ائتالف ائتالف است و فرقمی نم نمد
کممه در سممطح ملممی باشممد یمما منطقممه او.
تحممریم شممما نممه تحممریم انتخابممات در
کردسممتان ایممران بل ممه تحممریم انتخابممات
سراسرو رم ریاست جمهم رو و شم رارا
در سطح ایران است.
2ط مع ارامل س اسی است و نه حمرف
واداا .حرب کم ن ست ایران با ن رورائی
صفحه 24

م ند که با این ن رورا مرزبندو دارد .بمه
ط ر مشخص شما در جمله پ شمنهادو مما
نام ن روراو ن ابتی یما "تغ مر رژیمم" را
حممذف کممرده ایممد زیممرا آن رمما اکن م ن از
متحممدین اتحادامممل رمماو س اسممی تممان
رستند.
3ط رمانط ر که گفت م حرب دم مرات
کردستان ایران و حرب ک مله کردسمتان
ایمممران سمممابقه روشمممنی درطرفمممدارو از
س اسممت تغ ممر رژیممم دارنممد .از نامممه بممه
ب ش مصطفی رجروط تا تقاضماو او بمراو
ایجاد منطقه پمرواز ممنم د بمر کردسمتان
ایران ت سط آمری ا ط شرکت در جریان «
کنگره مل ت راو ایران فدرال» که اکنم ن
تحممت حمایممت اربسممتان سممع دو اسممتط
شمممرکت ر ممم تی از حمممرب دم مممرات
کردستان ایمران در مراسمم روز اسمتقالل
اربسممتان سممع دو در شممهر ارب ممل روز
دوشنبه پنجم مهرماهط ااالم این که رژیمم
ایران دشمن مشمترک حمرب دم مرات و
اسرائ ل است درمصاحبه مصطفی رجمرو
بمما " اورشممل م پسممت"ط و ااممالم م ضممعی
مشابه با ناتنار در مخالفت با برجمام کمه
معناو آن در بهترین حالت تحمریم رماو
فلج کننمده و یما گمرین حملمه نظمامی بمه
ایران است در رمان مصماحبه  ...در مم رد
حرب ک مله ایران ن ر که از جمله اایماو
فعال« کنگمره مل مت رماو ایمران فمدرال»
است وتل یری ن روژرالت وابسته بمه آن
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را ازجمله رم ارو تنگماتنگی بما ال رضما

را ک دک در نت جه بمباران راو ویرانگمر

5ط ب ان ممه رمماو نشسممتهاو اولط دوم و

ن رو زاده ازحق م بگ ران شمناخته شمده

آن در حممال مممرگ ازب ممماروط قحطممی و

هممارم کممه ی ممی ازاص م ل آن سممرنگ نی

اربستان داشتند از ن روراو این رم ارو

سممم ءتغدیه ناشمممی از فروپاشمممی رممممه

انقالبممی رژیممم جمهمم رو اسممالمی یعنممی

مشمممترک رسمممتند .جنمممبش "|فمممدرال

زیرساخت راو ایمن کش ررسمتند و اگمر

سرنگ نی رژیم از طری

اکثریت مردم و

دم رات آذربایجان" که خ د ده سال در

س اسمممت رممماو اسمممتعمارو اسمممرائ ل در

براو اکثریت مردم است و نمه سمرنگ نی

ایمن کنگممره شمرکت داشممت بما ت جممه بممه

پایمممال کممردن حقمم م فلسممط نی رمما و

ت سممط ن رورممائی کممه بممه قممدرت رمماو

وابستگی این تش ل به اربستان سمع دو

سرک ب راو روزممره ک دکمان معتمرض

ارتجاای منطقه او و جهانی آویمران شمده

از آن خارج شده .آنها در اطالا مه خمروج

فلسمممط نی و وضمممع ت غ رقابمممل تحممممل

اند با شفاف ت غ رقابمل ان مارو بما اردوو

خ د ااالم کردند " به ااتقاد مماط امل مات

رراران ررار زندانی س اسمی زنمدان رماو

تغ ر رژیم مرزبندو کرده است .شمما بما

مسلحانه حمرب دمم کرات کردسمتان در

اسرائ ل را و ...مد نظر قمراردر م آن گماه

اقدام خ د این اصل را نقم کرد اید.

داخممل ایممرانط اکن م ن مممار تی متفمماوت از

معناو س اسی رم ارو بما کسمانی کمه در

بنممابراین نم تمم ان در کردسممتان بمما

ایستادگی مسلحانه و دفاد از خ د مشرود

جبهه نظامیط س اسی و رسمانه او "تغ مر

ن روراو جنا ن مابتی وارد ائمتالف شمد و

آن در دوره بعمممد از انقمممالب در برابمممر

رژیم" قرار دارند آشم ارخ ارد شمد .آن

این ائتالف را با منطقمه او قلممداد کمردن

ی رش ارتجاای ارتش و سپاه پاسداران را

گاه روشن م ش د که ن رورائی که حمرب

آن ماسممتمالی کممرده و ن رورمماو مم

و

به نمایش می گذارد .این نه جنما آزادو

کم ن ست ایران با آن را وارد اتحاد اممل

کم ن ست را با یک مرزبندو دسمت و پما

بخش است و نه پ ار بمراو دم کراسمیط

شده است از ه قماشی رسمتند و معنماو

ش سته و غ رشفاف به ائمتالف کردسمتان

بل ممه مشممارکت در جرئممی از جنمما رمماو

این رم ارو س اسی ه ابعادو با خ د بمه

سنجام کرد.

ن ابتی در منطقه است که اربستان ی ی از

رمراه دارد .آن گاه روش خ ارد شمد کمه

سخن ک تاه

پایه راو اصلی و منبع اصملی تمام ن ممالی

به ر ز وجمه نم تم ان بامنطقمه او قلممداد

رفقا حرب کم ن ست ایمران بما نقمم

این ویرانگرو را استط که م جمب ممرگ

کردن ایمن رم مار از زیمر بمار مسمئ ل ت

صممریح اص م ل ش م راو رم ممارو ااالم ممه

صد را ررار انسان بی گناه و بمی خانممانی

شانه خالی کرد.

تحریم مشترکشان را رممراه بما ن رورماو

ده را م ل ن انسمان بم ده اسمت  .دشممن

4ط ن رورممائی ماننممد حممرب دم ممرات

جنا ن ابتی منشتر سماخته انمد .پ شمنهاد

دشمن من ضروتا در رمه مم ارد و در رمر

کردستان ایران و حمرب ک ملمه ایمران از

ما این است که ش را پ ش ن یس این رفقا

شرایطیط دوسمت ممن ن سمتط و خطمر در

پی س است راو خم د وارد ائمتالف رما در

را از دست ر خارج سماخته و پم ش نم یس

رم ن جا النه کرده است!"

سمممطح سراسمممرو شمممده انمممد .شمممرکت

آلترنایت ما را بدون تغ ر بخمش مربم ب

رمائی نظ مر

به مرزبنمدو بما ن رورماو جنما ن مابتی و

جنا ن ابتی اربستان مبدل شده اند وارد

پمماریسط اسممت هلم و پممراک و...کممه محممل

تغ ر رژیم براو نظرخم اری بمه جریمان

اتحاد امل س اسمی شمده انمد .اگمر ت جمه

گفتگ م بممراو رم ممارو و ائممتالف گ یمماو

اندازد .طبعا ا رنم ز وقمت بمراو تغ مرات

کن م که ن روو ارتجاای مانند اربسمتان

رممم ن واقع ممت اسممت .بنممابراین گ نممه

م رد نظر رفقا وج د دارد.

اکنممم ن مممه فاجعمممه او در یممممن ایمممن

م ت ان این مسئله باز رم در سطح منطقمه

فق رترین کش خاورم انمه برپما سماخته و

او محدود کرد.

رفقا با کسانی که اکن ن بمه ن رورماو

نمایندگان آن را در کنفرا

روابط ام می سازمان کارگران انقالبی
ایران (راه کارگر)

گ نه م ل ن را انسان واز جمله م ل م ن
صفحه 25
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***
نامه به شورا  /روابط عمومی
سازمان راه کارگر
رفقاو اریر ش راو رم ارو
صمممدور اطالا مممه مشمممترک تحمممریم
انتخابات یارراا به دو دل مل ط اتحماد اممل
مشممترک ک ملممه بمما احممراب کردسممتانی و
م اضع رفقماو سمازمان کمارگران انقالبمی
ایران (راه کمارگر ) بمه سمنگالر برخم رد
کرده است  .بمراو خمروج اصم لی از ایمن
وضع ت ط ت ه بمر پرنسم بهاو تما کنم نی
ش را و سبک کارش تنهما راه حمل کممک
کننده است .
رمانط ر که پمنج سمال گذشمته بمه مما
نشممان داده اسممت ط ممما جریممانی رسممت م
جنبشی ط شُل و ژالت نی که اساساا بر مبناو
ت افقات مشترکمان اممل ممی کنم م و در
رمممان حممال مباحممث النممی را بممراو نقممد ط
بررسی و تدق
جنبش

پروبلمات هاو خ دمان و

سمازمان ممی درم م  .شم راو

رم ارو ما از جریانات

بولتن مباحثات علنی
بنممدیهاو م

و کم ن سمت

مستقل از رم ش ل یافتمه اسمت  .ی می از
دالیل تداوم رمرار مان با رمدیگر احترام
بممه ایممن اصممل مهممم اسممتقالل س اسممی ط
تشممم التی و ایمممدئ ل ژیک جریانهممماو
گ نممماگ ن کمممه بعیمماا سمممنتاا متفممماوت از
رمدیگر است می باشد  .ما خالف جریمان
آب شنا می کن م  .سمنت تما کنم نی م
اشااه انشمعاب ط جداسمرو و تفمرم بم ده
است  .نمه فقمط در تمالش نردی می گمروه
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بممه رمممدیگر ط بل ممه حتممی

اشتراکات ن روراو درون ش را ب ده است

تفاوتهمماو گرایشممات متنمم د درون یممک

 .نم نه این سبک از کار را می ت ان در دو

حممرب و سممازمان رممم بممدل ل اختالفممات

اطالا ممه تحممریم انتخابممات سممالهاو  92و

س اسممی ط تشمم التی و بعیمماا کمماراکترو

 94مشارده کرد  .روشی از کار کمه خم د

رمدیگر را تحمل نمی کنند و بمه انشمعاب

رفقاو سمازمان کمارگران انقالبمی ایمران (

و جداسرو و یا اخراج و تس یه دست ممی

راه کارگر ) ن ر رمم اره بمرآن بمه رممراه

زننممد  .وضممع ت تعممداد وسمم ع و مشممابه

دیگر ن رورا تاک د داشمته انمد .حمال مرا

محافل ط گروه بندیها ط سازمانها ط احراب و

این روش اصملح کمار در ایمن مم رد زیمر

ط ف وس ع

ایرانمی تمراژدو ناشمی از

ن ن کارکردو است .

س ال رفته است ؟!
-1تاکت ک و تحل ل مشخص از نظمر

در درون ما رم از رممان ابتمدا ملغممه

شما ه شرایطی در رفتمه رماو گذشمته و

او از رم ن سمنت مع م ب اممل کمرده و

پ ش رو باید تغ ر ممی کمرد تما س اسمت

می کنمد  .کنماره گ ریهما و داممن زدن بمه

تحممریم ا م ض مممی شممد ؟! آیمما اممدم رد

بحرانهاو نا م جه بمراو زیمر پما گمذاردن

صالح ت احممدو نمژاد م جمب تغ مر تما

استقالل جریانهاو متش ل ش را از طریم

کت ک شما می شمد ؟ بمه تع یم انمداختن

تحم ل و ی سمان سمازو م مان ی نظمر ط

تق یمممت کمپمم ن تحمممریم انقالبمممی مم

امممل و سممبک کممار در جریممان اسممت کممه

رادی ممال ط در حممالی کممه رمممه گرایشممات

آخرین آنها به اطالا مه تحمریم انتخابمات

آلترنات دیگر بمه نفمع تبل مغ شمرکت در

پ ش رو بر می گردد.

انتخابات مشغ لند یما تحمریم از م ضمعی

رفقاو سازمان کارگران انقالبی ایمران

غ ممر انقالبممی را سمماز مممی زننممد ط از کممدام

(راه کممارگر ) در ن شممته رمماو تمما کنمم نی

ارزیابی اسمتنتاج شمده اسمت ؟ اگمر ممراد

اشان روو سه ن ته خم شده اند

احتمممال ش رشممها و حرکتهمماو ااتراضممی

-1تاکت ک و تحل ل مشخص

اسممت کممه در اطالا ممه پ شممنهادو رف مم

-2اتحاد امل جدید در کردستان

رلمممت ملحم ظ شممده ط ن رورمماو رزمنممده

-3اقدامات ش را براسا

ت افقات تما

کن نی .

ش را را که مترصد تغ مر شمرایط رسمتند
سریعاا واکنش نشان خ ارند داد .

و در نهایت ن ر یمک اطالا مه تحل لمی

 -2تحل ل مشخص و اتخماذ تاکت هما

وس ع به ان ان آلترنمات پ شمنهاد کمرده

مق ممد ب م دن بممه اصممل اسممتقالل ن رورمماو

اند .

درون ش م را ارم ممت دارد .بممدون راایممت

از آخممر شممرود کن م م  .روش کممار تمما

این اصل آینده ش را ممبهم خ ارمد شمد .

کن نی ما در قبال اطالا مه رما بمر ک تماه ط

در ا ن حال نا گفته پ داست کمه تاکت مک

فشمممرده و ت مممه بمممر م اضمممع اصممملی و

اتحمماد امممل بمما جریانممات کردسممتانی کممه

صفحه 26
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بولتن مباحثات علنی

ام م ماا گممرایش راسممت را نماینممدگی مممی

مممادراین ن شممته نشممان دادیممم کممه

کمرد نظ مر

اطالا مممه پ شمممنهادو رفقممماو سمممازمان

پژاک قابل انتقاد است .اما این انتقاد نممی

کارگران انقالبی ایران ( راه کمارگر ) رمم

بایست مانع خروجمی اطالا مه مشمترک و

به لحاظ ش ل و رم محت ا مناسمب ن سمت

رادی ال و کم ن ست بشم د

و راایممت اشممتراکات درون ش م را را ن ممر

لحظممه کنم نی .

ن رده اسمت و بمه اصمل اسمتقالل اایماو

اکثممر اایمماو شم راو رم ممارو بمما ب ان ممه

ش را ی رش برده است  .اما این کمه روش

مشترک حرب کم ن سمت ایمران ط حمرب

مداخله گرانمه و پ شمنهادو را بمر گریمده

کم ن ست کمارگرو و حمرب ح مت سمت

است ن ته مثبتی است  .ما ف ر ممی کنم م

د3ر رابطه با اوضاد منطقه مخالف ب دنمد ط

دو پالن ب شتر نداریم

کنند و غ بمت ن رورماو م

با ارم ت
 .ایممن اسممت اُ

و اسمما

روابط ام می سازمان راه کارگر
29.04.2017

***
نوشته هشتم روابط عمومی
سازمان کارگران انقالبی
ایران(راه کارگر)
از روابممط اممم می سممازمان کممارگران

ولی به بهانه آن ااالم ه رماو مشمترک در

پممالن الممف اصممال پمماراگراف آخممر

رابطه بما منطقمه و  ...شم را را بمه سمنگالر

اطالا ه پ شنهادو رف

رلمت با پ شنهاد

ن شاندند  .نباید به رر دل لی از استاندارد

رفقاو سمازمان کمارگران انقالبمی ایمران (

دو گانه استفاده کن م  .یادمان باشد که مما

راه کمارگر ) بمما اسمتناد بممه ب ان مه نشسممت

در خصم ص شم ایت رفقمماو اتحمماد م
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هارم که صم رت گرفتمه اسمت و انتشمار

انقالبی ایران(راه کارگر)
به ر ئت رمارنگی
رفقا لطفماا از ایمن نسمخه اصمال شمده
استفاده کن د
شنبه  9اردیبهشت  1396برابر با 29
آوریل 2017

ایران ان خمارج از کشم ر از رفقماو کم تمه

اطالا ه با حداقل دوس م آراو نماینمدگان

یادمان م نترال با دالیل نسبتاا مشابه باال ط

ش راو رم ارو  .به این ترت مب حمداکثر

خ اران ادم مداخله ش را در مسائل آنهما

اشتراکات ما در اطالا ه منظ ر شده است

شدیم  .روشن است پذیرش و احتمرام بمه

 .روشن است این اطالا ه کامل ر چ مدام

رمانط رکممه در نت جممه گ ممرو ن شممته

استقالل ن روراو درون ش را مالزم اسمت

از ما ن ست و صرفا اطالا ه مشترک جممع

قبلممی (ن شممته رفممتم م رخممه جمعممه 28

بمما پروسممه نقممدط بررسممی و بم یژه مباحثممه

ماست .

آوریمممل) مطمممر کمممردیم رفقممما حمممرب

رفقمماو ر ئممت رمممارنگی بمما بهتممرین
درودراو کم ن ستی !

پالن ب اگمر بما ایمن اصمال اطالا مه

کم ن ست ایران بما نقمم صمریح ی می از

حامل دو س م آراو ما نشد ط بایمد از خ مر

اص ل اساسمی شم راو رم ماروط ااالم مه

پ شنهاد ن شته رفمتم رفقماو سمازمان

صدور اطالا ه بگذریم  .البته مسلم اسمت

تحریم مشترکشان را بما ن رورماو تغ مر

کارگران انقالبمی ایمران ( راه کمارگر ) بمه

که در این ص رت براو ش را بار منفی بمه

رژیم و جنا ن مابتی منشمتر سماخته انمد.

نمم ای از پنجممره وارد کممردن تممر اصمملی

رمراه خ ارد داشت ط ولی جهمان بما امدم

پ شنهاد ما این است که ش را پ ش ن یس

کردن حمله به اطالا ه تحریم اتحاد اممل

صدور یک اطالا مه کمن ف م ن نخ ارمد

ارائه شده ت سط حمرب کم ن سمت ایمران

در کردستان است و این استقالل تاکت ی

شد .

را که مغایربا اص ل ااالم شده رم ارو ما

النممی حمم ل اختالفممات و مسممائل ممم رد
مشاجره از جمله م رد اخ ر .

م باشد از دست ر خارج کنمد زیمرا رمدف

ن رورممما را مخمممدوش ممممی کنمممد و ایمممن

در رر حال ه پالن الف و ه پالن ب

مهمترین اش ال اصلی ن شته آن می باشد

پ ش بمرود مباحثمه و پالتماک النمی حم ل

.

م ضمم اات فمم م بایممد در دسممت ر کممار

قطب

ش راو رم ارو قرار گ رد .

رژیممم شممش جریممان اسممت .امت ممازو کممه

ه باید کرد ؟

این پ ش ن یس منیم سماختن آلترنمایت
و س س ال ستی به جبهمه تغ مر

رفقاو حرب کم ن ست ایران تالش کرده
صفحه 27
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بولتن مباحثات علنی

اند براو گرفتن امیاء از شم را وارد ممتن

داده و تفاوت اساسی قطب

با رمر دو

و"ژالت نی و جنبشی ب دن ش را" که تالش

پ ش ن یس شان کنند بخش مثله شمده از

قطمممب ارتجممماد را در معمممرض قیممماوت

براو ت ج ه اتحاداممل حمرب کم ن سمت

پ شممنهاد ممما  -در مرزبنممدو بمما ن رورمماو

رمگان و به ویژه طبقه کارگر قمرار درمد.

است که اص ل پایه او شم راو رممارنگی

تغ ر رژیم و جنا ن ابتی  -با حمذف نمام

ما براو تسمه ل دسترسمی پم ش نم یس

را بممه ش م ل آش م ار و غ ران ممارو نقممم

این ن رورا و ن ر حاصل امل رد ن رورماو

پشنهادو مان را براو راو گ مرو رفقماو

کرده اسمت .بما تشم ر از رفقماو "روابمط

جنا ن ابتی است که گ اه آن جنا راو

ش را ارسال م ن م .و البتمه رممانط ر کمه

اممم می سممازمان راه کممارگر" کممه وارد

داخلی و فرقه او در ناب دو کشم ررائی

در ن شته قبلمی گفتمه ایمم بمه جمر بخمش

مباحثه در این مسئله مهم و ح ماتی بمراو

مانند ارامط س ریه ط ل بی و یمن ...م باشد

مربم ب بممه مرزبنممدو بمما ن رورمماو تغ ممر

جنممبش ممما شممده انممد و سممایر رفقممائی کممه

 .رفقممماو حمممرب کم ن سمممت از شممم را

رژیم و جنا ن ابتی پ شمنهادات اصمالحی

مسئ النه در این بحث مداخله کرده انمد و

م خ ارند به خاطررم مارو شمان بما ایمن

رفقا م ت اند م رد بررسی قرار گ رد.

به ویژه رفقاو "ر ئت رمارنگی" که وقت

ن روراط ش رائی کمه خم د را کم ن سمت و

به بهترین درودراو رف قانه

الزم را بممراو طممر مباحثممات در اخت ممار

روابط ام می سازمان کارگران انقالبی

اایاو ش را نهاده انمد بمه خماطر ارم مت

م داندط از مرزبندو شفاف و قاطع بما
این ن رورا صرفنظر کنمد و بما حمذف نمام

طر مفهم م "اصم ل ژالت نمی" نقمدمان را

ایران(راه کارگر)

ازمسئله آخر شمرود کمرده و پمراختن بمه

حممرب دم ممرات و حممرب ک ملممهط بانممد
رج وط رضا پهل و و دیگران را ن مر خمط

***

برند .از ش را م خ ارند مرزبندو با جبهمه
تغ ممر و بمما بخشممی از ب م رژوازو کممه بممه
کارگر و اکثریمت ممردم ایمران خطرنماک

نوشته نهم روابط عمومی سازمان

است به یک ابارت کلمی و ممبهم تنمرل

کارگران انقالبی ایران(راه

یابد که ررینه او بمراو اتحماد اممل ایمن

کارگر)

که با ده را حلقه به قماش خم د در سمطح
سراسرو متصل رستندط نداشته باشد .آن
رم در حالی که مه احمراب یماد شمده در
کردستانط ه باندرج و و یا رضا پهلم و
و  ...از طریم البممی و رسممانه رمماو بممررگ

از روابممط اممم می سممازمان کممارگران
انقالبی ایران(راه کارگر)
شنبه  16اردیبهشمت  1396برابمر بما
 06می 2017
درپاسممخ بممه ن شممته روابممط اممم می
سازمان راه کارگر ()29.04.2017

قدرت رائی که پشت آن رما قمرار دارنمد

ن شممته روابممط اممم می سممازمان راه

فیاو س اسی جامعه را تحمت تماث ر قمرار

کارگر ند انتقاد به پ ش نم یس مما وارد

در شمرایط کنم نی

کرده اسمت شمامل "طم النی بم دن پم ش

اسممت کممه م ت انممد درخشممش خ م د را بمما

ن یس پ شنهادو ما"ط "ادم لمروم ارتبماب

م اضع شمفافط روشمن و بمی ابهمام نشمان

تاکت ی مانند تحریم با شرایط مشخص"ط

م درند.آلترنات

م

م ک لم ن م
اص م ل ژالت نممی راه بممه کجمما

اندازه رژیم جمه رو اسالمی بمراو طبقمه

رفقا با ن روراو جنا ن ابتی در کردستان

ن ممات دیگممر را بممه ن شممته جداگانممه او
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م برد!
 اص ل ژالت نی وشنا در جهمت رماومتیاد این تر که مما یمک جریمان شمل و
ژالت نی رست م و بنابراین مهم ن سمت کمه
حمممرب کم ن سمممت ایمممران و اییم ماا رمممر
ای "ش راو رممارنگی ن رورماو م

و

کم ن ست"بمه بهانمه تحمریم بما ن رورماو
اردوو تغ ر رژیم و جنا ن مابتی رممراه
ش م د بممه اصممل ژالت م ن سممازو اص م ل یمما
تئ ریره کمردن اصمل فقمدان اصم ل ت راه
م برد .ژالت ن سازو و به ب ان بهتر زمبمی
سازو اص لط اص لی را کمه خصملت نمماو
مرزراو ر یمتط ح مات زنمده و واقعمی و
بنابراین م ضم ا ت یمک تشم ل س اسمی
است بی معنی ساخته و آن را به جسمد یما

بولتن مباحثات علنی
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نعش متحرکی مبدل م سمازد کمه بم دن و

با رفقاو حمرب کم ن سمت ایمران رمگمام

بل ه وارد اتحادامل با بخشمی از شماخص

نبم دن آن نمدان تفمماوتی بما رمم نممدارد.

شده است که آن را ن ر رم ن ت ج ه را با

ترین ن رورماو مم رد اشماره شمده اسمت.

ژالت م ن سممازو و یمما زمبممی سممازو اص م ل

استناد به اصطال ن رورماو ناس نال سمت

ن رورممائی کممه از حملممه نظممامی و از جملممه

درا ن حمال ترجممان تمر"شمنا در جهمت

انجممام م درنممد .کمماربرد ایممن اصممطالحات

حملمه نمات بممه ل بمی بممه انم ان مممداخالت

راو متیاد تاکت یط استراتژیک و برنامه

پرر راز خصلت بندو این ن رورما بمه نمام

انسممان دوس متانه حمایممت کممردهط خ ارممان

او" اسممت .وایممن بممدان معنممی اسممت کممه

واقعی است .و اما کارکرد س اسی این ن د

ایجاد منطقه پمرواز ممنم د ت سمط ارتمش

و

اناوین وی فه اش آن است کمه ن رورماو

امری ا بر فراز کردستان ایران شمده و. ...

کم ن ست"رم ز تعهمدو در پایبنمدو بمه

کامالا متیاد را تحت یک انم ان خنثمی از

تردیدو ن ست که بخشی از ن روراو این

اصمم ل ممم رد ت افمم نداشممته بنممابراین

مخاطب پنهان کند .این ن روراط ن رورماو

اتحاد امل درتیاد آشتی ناپذیر بما اولم ن

م ت ان د درخارج ازش راط بمه نمام اسمتقالل

تغ مممررژیم و جنممما ن مممابتی رسمممتند و

اصل ش را یا سرنگ نی انقالبمی قمرار دارد

اایاءط نه فقط این اص ل را زیر پا بگمذارد

ضرورتاا ربطی به اصطالحاتی نظ مر راسمت

کمممه مسمممتلرم سمممرنگ نی کل مممت رژیمممم

بل ه درست درجهت متیماد اصم ل مم رد

و ناس نال ست و ...ندارند .آیا رر ن مروو

جمهمم رو اسممالمی و ازجملممه مقابلممه بمما

ت افم م شم م را وارد رم مممارو و ائمممتالف

راسممت و ناس نال سممت دربسمماب ارتجمماد

ن روراو ارتجاای دیگرو رسمتند کمه بما

ش د.والبته حداکثر کارو که اایاو ش را

منطقه و امپریال سم بمازو م نمد؟ یماررا

کمک قدرت ارتجاای منطقه او و جهمانی

در برابر نقم آش ار ت اف م ت انند انجام

رفقا فرم ل بنمدو مما را قبم ل دارنمد کمه

خ اران جایگرین کردن ارتجماد دیگمرو

درند آن است که اگر بخ ارنمد م ت اننمد

درآن گفته م ش د ایمن ن رورما بمه رممان

به جاو ارتجاد حاکم رسمتند و مرزبنمدو

به ای و کمه ایمن اصم ل را نقمم کمرده

اندازه رژیم جمه رو اسمالمی ارتجماای و

با رر دو قطب ارتجاد به معناو این اسمت

استط انتقادکی وارد کنند .در داخل شم را

خطرناک رستند و ن ر در ااالم ه اول مماه

که ات اء ما تنهما بمه ن مروو اردوو کمار و

م ت ان با سرنگ نی انقالبی م اف بم د امما

مه ش را این جمله را امیاء کرده انمد کمه

زحمممت بممراو خ دررممانی از اسممتبداد و

در خارج از ش را با ن رورائی کمه مخمالف

ااالم م نمد " جنمبش م

و کم ن سمتی

سرمایه م باشد .بنابراین این اتحماد اممل

آن رسممتند وارد اتحمماد امممل و رم ممارو

ایران با تمام ن رو یار و یاور طبقه کارگر و

نه فقط برخالف اص ل مم رد ت افم شم را

شد....

زحمت شان ایران براو خ دررائی است و

م باشممد بل ممه بمما قممرار گممرفتن حممرب

 -اتحادامل با ن روراو راست ن شته

رمانگ نه که در صف مقدم اردوو مبمارزه

کم ن سممت ایممران در کنممار ن رورمماو ایممن

روابمممط امممم می سمممازمان راه کمممارگر

آشتی ناپذیر و بی ترلرل براو سمرنگ نی

اتحاد املط به جماو افشماء و انمرواو ایمن

م گ ید "درا ن حال نا گفته پ داست کمه

رژیممم سممرمایه دارو جمهمم رو اسممالمی

ن رورمماط قممبح م اضممع شممان را ریختممه و

تاکت ک اتحاد امل با جریانات کردستانی

مبارزمی کندط افشاء و انرواو رمه محافلط

م اضع ف م ارتجاای آنها را تطه رم ند.

کممه ام م ماا گممرایش راسممت را نماینممدگی

باندرا و دسته جات ارتجاد داخلی وابسمته

شارد این مدااط خ د م اضمع سمازمان راه

کمرد نظ مر

به قمدرت رماو خمارجی وامپریال سمتی را

کارگرط رسمته اقل مت و شم راو اسمت هلم

پژاک قابمل انتقماد اسمت".روابمط امم می

ی ی از ویایف رم شگی و تعط مل ناپمذیر

است کمه بما فروکاسمتن ایمن انحمراف بمه

سازمان راه کارگر دراین جما بما بر سم

خ د می داند ".اما اکن ن حرب کم ن ست

انتقاد از یک اتحاد امل با ن روراو راست

"ن روراو راست" مار مت اردوو "تغ مر

ایممران نممه فقممط تعهممد افشمماء رم شممگی و

منطقه خ استه و یما ناخ اسمته بمه ت ج مه

رژیم" و ن روراو جنا ن ابتی را پنهمان و

تعط ل ناپذیر ایمن ن رورما را ررما سماخته

گممران اتحمماد امممل بمما جریانممات طرفممدار

ای "ش راو رممارنگی ن رورماو م

م نند و غ بت ن روراو م
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بولتن مباحثات علنی

حملممه نظممامیط برقممرارو منطقممه ممن اممهط

نداشتند .مثمال مم نترال ن مر ماننمد مم رد

است که ام قاا در جهت متیاد اسمتراتژو

رم ممارو بمما شممرکت کننممدگان درجنمما

ف م اصالا قابل مقایسه با آن ه که اکنم ن

و برنامممه ش م را یعنممی سممرنگ نی انقالبممی

ن ممابتی( حمایممت شممده ت سممط اربسممتان

بممه وقم د پ سممته ن سممت بنممابراین رم ز

رژیم جمهم رو اسمالمی و جمایگرینی آن

واسممرائ ل و قممدرت رمماو امپریال سممتی

کدام از این دو مثال ربطی به م ض د و بمه

با بدیل س س ال ستی قرار دارد .فرامم ش

پشت بان آن را)...مبدل شده اند .بنمابراین

نقم اص ل م رد قبم ل شم راو رم مارو

نباید کرد که پمس ازانقمالب رنگمامی کمه

کماربرد اصمطالحاتی نظ مر" اتحاداممل بما

ندارد.

سممازمان فممدائی درکجممراه دفمماد از رژیممم

ن روراو راست یا ناس نال ست"ط "اتحماد
امل منطقه او در کردستان" و نظمایر آن
تمه ممدو بممراو پ شمماندن اتحمماد امممل بمما
ن رورمماو اردوو تغ ممر رژیممم اسممت کممه
مدافع حمله نظامیط برقرارو منطقه پمرواز
ممن م دط جنمما ن ممابتی و بممازو در بسمماب
ارتجاای ترین ن روراو داخلیط منطقه او
و قدرت راو امپریال ستی رستند.
 این ن د نقم اص ل قبالٌ رم وجم دداشممته و مشم لی رممم نبم ده اسممت.روابط
ام می"سازمان راه کارگر" بمراو ت ج مه
م ضع خ د دو مثال نقل م ند کمه ربطمی
به ابعاد م ض د کنم نی نمدارد .مثمال اول
اطالا ه مشترک حرب کم ن سمت ایمرانط
حمممرب کم ن سمممت کمممارگرو و حمممرب
ح مت ست درباره اسالم س اسی در منطقه
خاورم انممه ب م د .ممما بممه م ضممع نادرسممت
اطالا ه مشترک این ن رورا انتقاد کمردیم
اما واقع ت این اسمت کمه ال مرغم م ضمع
غلممط و راسممت روانممه اتخمماذ شممده در آن
اطالا ه و ب یژه م اضع راست روانه حرب
کم ن ست کارگرو در رم مارو بما ط مف
ن روراو راست اروپمائی ایمن اطالا مه در
سطح یک اطالا ه م ان این سه ن رو بماقی
ماند؛ ما به ازاء املی نداشت و رم ز کمدام
از این ن رورا در جبهمه تغ مررژیم قمرار

 ایممن اتحمماد املممی تمماکت ی اسممت.روابط ام می سمازمان راه کمارگر پمس از
دن این مقدمات بماالخره حمرف اصملی
خ د را م رند .آن ه که حرب کم ن ست
ایممران انجممام داده اسممت یممک رم ممارو
تاکت ی در کردستان با ن رورماو راسمت
است .آیا اتحاد اممل بما ن رورماو جنما
ن ابتی یمک اتحاداممل تماکت ی اسمت یما
یمممک مممرخش در اسمممتراتژو و برناممممه
س اسی .براو پاسخ به این مسئله بایمد بمه
تحل ممل طبقمماتیط تحل ممل صممف ن رورمماو
اردوو کمممار و زحممممت از یمممک سممم در
برابرصف ن رورماو اسمتبداد و سمرمایه از
س و دیگر پرداخت .از آن ه که در بماال
ت ض ح دادیم روشمن اسمت کمه ن رورماو
جنا ن ابتی و تغ ر رژیم در کمدام صمف
از آرایش طبقاتی قمرار دارنمد .اگمر حتمی
مسامحتاا این رم مارو را یمک اتحاداممل
تاکت ی تلقی کنم م تردیمدو ن سمت کمه
تاکت ممک مربمم ر تمماکت ی اسممت کممه بممر
بسمممتر رخش در آرایمممش اسمممتراتژیک
ن رورمماو طبقمماتیط ب ما بهممم ریخممتن صممف
کممارگران بمما بمم رژوازوط صممف آزادو و
دم راسی با استبدادط صف انقالب بما ضمد
انقممالب و صممف س س ال سممم بمما سممرمایه
دارو انجام شده است و بنابراین تاکت ی
صفحه 30

جمه رو اسمالمی پما نهماد المت انشمعاب
جریان شانرده آذر از سازمان اکثریت آن
ب د که را دفاد سازمان اکثریت از رژیم
اسالمی تاکت ی است و نه استراتژیک .اما
آیا حمایمت تماکت ی اکثریمت تفماوتی بما
حمایت استراتژیک شمانرده آذر داشمت؟
در ایممن زم نممه ممما در ن شممته رمماو قبلممی
اطالا ه روشنگر جنبش فمدرال دم مرات
آذربایجان را یادآورو کردیم که به مدت
ده سال ایم "کنگمره مل مت رماو ایمران
فدرال" ب ده و آن را در پائ ن بمه صم رت
ضم مه آورده ایم .آیا رفقماو سمازمان راه
کممارگر درسممتی و صممحت ایممن ااالم ممه را
تائ د م نند و یما آن را نادرسمت و اتهمام
م دانند؟
اتحادامل با متحمدین ملمک سملمانط
نتان ار و ترام

تاکت ک ن ست .تاکت ی

کممه بمما بهممم ریخممتن صممف کممارگران بمما
ب رژوازوط آزادو و دم راسی با اسمتبدادط
انقممالب بمما ضممد انقمالب و س س ال سممم بمما
سرمایه دارو اتخاذ ش د به رم ز وجمه بمه
سممطح تمماکت ی محممدود نمممی مانممد بل ممه
رمرمان نقم صریح اسمتراتژو و برناممه
سرنگ نی انقالبی رژیم جمهم رو اسمالمی
بمممراو جمممایگرین کمممردن آن بممما بمممدیل
س س ال ستی است.
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بولتن مباحثات علنی

این ن د اتحاداممل رما مجماز اسمت و

کارگر" و رمراه آنها شم راو اسمت هلم و

قد در کنار ن روراو جنا ن ابتی ایسمتاده

البته حم اایماو شم را بمراو انتقماد ن مر

رسته اقل ت بایمد بمه رمم ن شم ل اتحماد

و با آن را وارد اتحادامل شم ید زیمرا بمه

محفم ظ  .اممما روابممط امم می سممازمان راه

امل و یا رم ارو با ش راو ملی مقاوممت

ایممن ش م ل بممدترین ضممربه مم ممن را بممه

دن این مقمدمات بماالخر

و باند رجم وط اتحماد اممل و رم مارو بما

ح ث ممت و ااتبممار جنممبش کم ن سممتی وارد

حمرف اصمملی خم د را م رنمد .آن ممه کممه

رضا پهل و و شم راو سملطنت او و سمایر

م سممازید( و متاسممفانه حممرب کم ن سممت

رفقاو حرب کم ن ست ایمران انجمام داده

ن رورممما از رمممم ن دسمممتط شمممرکت در

ایران با س است خ د این ضربه سنگ ن را

اند یک رم ارو تاکت ی در کردستان بما

کنفراسممهائی نظ ممر پمماریسط اسممت هلم و

به جنمبش م

و کم ن سمتی ایمران وارد

ن رورمماو راسممت اسممت و انتقمماد سممازمان

پراک  -که بخشمی اصملی ایمن ن رورما را

ساخته است) و از آن بدتر تالش کن مد تما

کممارگران انقالبممی ایممران(راه کممارگر) بممه

رمراه با اصمال طلبمان گمرد م ماورد را -

ن روراو

و کم ن ستی دیگر را بمه آن

نقمممم اصم م ل رم مممارو در پرتم م ایمممن

نباید مغایر بما اصم ل مم رد ت افم شم را

سنجام کند.

اتحادامل " استقالل تاکت ی" این ن رورا

قلمداد کنند و به بهانه استقالل تشم التی

رنگامی که نماینده حمرب کم ن سمت

از جملممه حممرب کم ن سممت ایممران را زیممر

اایمماو تش م ل درنممده شم راط ایممن ن م د

ایران پ ش ن یس خ د را در روز یمازدرم

االمت سئ ال م برد .پس اوالٌط مسئله تنهما

رم ارو را را مجماز بشممارند اامم از آن

آوریممل ارائممه کممرد نماینممده سممازمان راه

اتحاداممممل بممما ن رورممماو راسمممت ؟! در

که به ن د اتحماد اممل رما و رم مارو رما

کارگر نه فقط بدون ر ز ن د انتقمادو بمه

کردستان است ثان ااط انتقاد روابمط امم می

انتقادو داشته باشند و یا نمهط آن را النمی

اممدم مرزبنممدو ایممن پمم ش نمم یس بمما

سازمان راه کارگر از این اتحماد اممل آن

مطر کنند و یا درونی و در گ شی .با این

ن روراو جنا ن ابتی این پم ش نم یس را

اسممت کممه ممرا سممازمان پممژاک درایممن

وصف آیا

رو از اص ل دو گانه تاس س

م رد تائ د قرار داد بل ه پ شنهاد کرد که

اتحادامل غایب ب ده اسمت ثالثمااط اگمررم

ش م راو رم مماروط هممار ب ان ممه و ده رمما

بر مبنماو ایمن پم ش نم یس اتحماد اممل

انتقادو به این اتحماد اممل تماکت ی وارد

ااالم ه ش را باقی م ماند؟ اصم ل ژالت نمی

تحریم با سازمان راو ط ف "از بی بمی تما

باشد نقم اص ل ش راو رم ارو و ب ان ه

سازمان راه کمارگر رممان کمارو را انجمام

سی سی" مانند حرب کم ن ست کمارگرو

راو نشست راو آن ن سمت .رمانط رکمه

م درد که حرب کم ن سمت ایمران تمالش

و ح مت سمممت رممما و حتمممی ن رورممماو

درباال گفتم م روابمط امم می سمازمان راه

داشممت و دارد آن را املممی سممازد .منیممم

کم ن ست فراتر از این دو گسترش یابمد؛

کممارگر درایممن جمما اوالاط ن رورمماو جنمما

ساختن ش راو رم ارو بمه بهانمه تحمریم

که البتمه بما تائ مد فم رو و فم تی نماینمده

ن ممابتی و تغ ممررژیم را در زیممر پ شممش

انتخابات به زنج ره ن روراو جنا ن ابتی

حرب کم ن ست ایران م اجه شد .پس از

ن روراو راست پنهان کمرده اسمت .ثان ماٌط

و بنمممابراین نفمممی م ضم م ا ت و ر یمممت

آن و طممی تمممام دوره او کممه ممما و ن ممر

آن را یک رم مارو تماکت ی تنمرل داده

رزمنممده شم راو رم ممارو بممه مثابممه یممک

تعدادو از ن رورا ایمن امدم مرزبنمدو را

اسممت .ثالثمااطآن را نقممم اصم ل رم ممارو

تش ل رزمنده

و کم ن ستی و متعهمد

برجسته کمردیم نماینمده رفقماو سمازمان

ش را قلمداد نم ند .اگمر قمرار باشمد کمه

بممه سممرنگ نی انقالبممی رژیممم جمهمم رو

راه کارگرس است س ت را پ شه کرد .و

رم ممارو بمما حممرب دم ممرات کردسممتان

اسالمی و جایگرین کردن آن ت سط بدیل

در مرحله پس از آن رنگمامی کمه حمرب

ایرانط حرب دم مراتط حمرب کردسمتان

س س ال سمتی! بمدترین ضمربه بمه جنمبش

کم ن ست ایران نا ار شمد بخشمی نصمفه

ک مله  ....مغایرتی با اص ل رم ارو ش را

و کم ن سممتی آن اسممت کممه بممه نممام

ن مممه او از جملممه پ شممنهادو ممما را بممراو

کم ن ست(حرب کم ن سمت ایمران) تممام

گرفتن امیماءط بمه انم ان یمک آب نبمات

کارگر پس از

نداشممته باشممد پممس"روابممط اممم می راه

م
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پمممنجمط بمممه رمممم ن خممماطر حمممرب
کم ن ست ایران دیگر نه می خ ارمد و نمه

متب اش قبل از این اصال ن مر ااالم مه را

دومط اممالوه بممر آن حممرب کم ن سممت

می ت اند با ن روراو جنا ن ابتی بمه طم ر

امیاء م رده و راضی به ایمن زحممت رما

ایران به ط ر س سمتمات ک و فعمال تمالش

صریح و روشمن بما ذکمر نمام ایمن ن رورما

نبمم ده اسممت!نماینده حممرب کم ن سممت

کرده ب د قبل از اتحادامل م رد اشاره بما

مرزبندو کنمد زیمرا خم د را زنمدانی ایمن

ایران درآخرین ن شمته خم د( همارم ممه

پنهممان کممردن حقممای و ارائممه اطالاممات

اتحادامل ساخته و به خاطر یک دسمتمال

 )2017بمممازرم تاک مممد م نمممد کمممه نمممام

نادرسممت شم را را از طریم یممک ااالم ممه

ق صریه را به آتش کشم ده اسمت .رفقماو

ن روراو جنا ن ابتی را خمط زده اسمت و

تحمریمط کممه فاقمد مرزبنممدو بما ن رورمماو

سازمان راه کارگرط رسته اقل ت و شم راو

حاضممر ن سممت بمما آن رمما وارد مرزبنممدو

جنا ن ابتی ب دط به ن روراو جنا ن مابتی

است هلم در این م رد ه می گ یند؟

روشممن شم د زیممرا اکنم ن بم ش از پ م ش

سنجام کند.

ششم طاز رفقماو سمازمان راه کمارگرط

روشممن اسممت کممه بمما ممرخش س اسممی

سمم مط ایممن رم ممارو یممک ممرخش

رسممته اقل ممت و شمم راو اسممت هلم مممی

صدورشتاد درجه حرب کم ن ست ایمران

س اسی مهم و نقم اصم ل مم رد تم افقی

پرس م را ازخط زدن نام ن روراو جنا

مرزبندو روشن و صمریح بما ایمن ن رورما

است که شم راو رم مارو بمر مبنماو آن

ن ممابتی در ااالم ممه تحممریم حمایممت مممی

غ ر مم من اسمت .بما ایمن وصمف رفقماو

ش ل گرفته یعنی سرنگ نی انقالبی رژیمم

کنند؟

سممازمان راه کممارگر حاضممرند ایممن پ م ش

جمه م رو اسممالمی  ...کممه رممم بممه ااتبممار

رفممتم ط سممازمان راه

ن یس را امیاء و بما ایمن مرخش حمرب

س اسی ن روراو

و کم ن ست لطمات

کارگر به جاو م ضع گ رو ال ه

کم ن سممت ایممران رمممراه شم ند .براسممتی

جبران ناپذیر وارد ممی سمازد و رمم قمبح

این رخش س اسی مسئله را بمه

اص ل ژالت نی سر از کجا م اورد؟

رم ممارو بمما ایممن ن رورمما را بممه دسممت

یممک اتحمماد امممل بمما ن رورمماو

ممی ریمرد .رفقماو سمازمان

راست فروکاسته و مدای اسمتط

خالصممه بممراو نت جممه گ ممرو جمممع بنممدو

راه کمممارگرط رسمممته اقل مممت و شممم راو

کممه بممه خمماطر اسممتقالل اایمماو

کن م

اسممت هلم در ایممن مم رد مشممخص م ضممع

شم م راط نقمممم اصم م ل بن مممادو

پممس بگذاریممد مسممئله را بممه شمم ل

ی مط متاسفانه حرب کم ن ست ایمران

ن روراو

شان

رم ارو براو اایا مجاز ب ده و

ست ؟

بممه بهانممه تحممریم انتخابممات بممه اردوو

هارمط قلمداد کردن این مرخش بمه

ن روراو جنما ن مابتی پ سمته اسمت بمه

ان ان یک رم ارو تاکت ی به ر ز وجمه

ش را قلمداد ش د .پس بر اسا

ن رورائی که از حمله نظامیط منطقه پمرواز

وارد ن سممت زیممرا ایممن تاکت ممک مسممتلرم

این منط و روی رد (و ن ر منط

ممن د دفاد م نند؛ مبمارزه مسملحانه او

تغ ر استراتژو است و در بهترین حالمت

و روی ممرد مطممر شممده ت سممط

را شرود کرده انمد کمه ربطمی بمه مبمارزه

نشسممتن در م ممان دو صممندلی اسممت .بممه

رفقمماو رسممته اقل ممت و ش م راو

بممراو ررممائی ملممی نداشممته بل ممه بخشممی

نظرما باید این رخش مم رد نقمد جمدو

است هلم) ن رورماو ایم شم را

ازجنا ن ابتی مم رد حمایمت اربسمتان و

ن روراو

و کم ن ست قرار گ رد و به

می ت انند با باند رج و و ش راو

اسرائ ل و قدرت راو امپریال ستی است ؛

ویژه از س و ن روراو ش را که متحد این

ملممی مقاومممتط رضمما پهلمم و و

ن رورائی که از اایاو ثابت رمایش رائی

رفقا به شمارمی روند.

شمم راو سممملطنت و ن رانمم اد و

نظ ر پاریسط اسمت هلم و پمراک رسمتند؛

نم ت اند نقم اص ل م رد ت افم

اقسممام ترامپ سممت رمما رم ممارو
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کنند و یا در رمایش رائی نظ مر

 - 2در طمممی بم م ش از یمممک درمممه از

پممماریسط اسمممت هلم و پمممراک

تاس س « کنگره مل ت راو ایران فدرال»ط

شرکت کرده و یا ایم تشم ل

به دل ل ترک ب متفماوت اایماو تشم ل

رممائی نظ ممر کنگممره مل ممت رمماو

درنده آنط و استقالل فردو آنها در پم ش

ایران فدرال و ...باشند بمدون آن

گرفتن س استی مستقلط بشرب ادم تباین

که مش لی با ای یت آن رما در

با اص ل مص به کنگرهط در اممل س اسمت

ش را و یا اتحاد امل با آن را بمه

راو نا رمگ نی بر آن حماکم بم ده اسمت.

وج د آید؛اگر ه رفقا به م اضع

روشن است که ما با برخی از آنها رمراه و

مربممم ر انتقممماد داشمممته و ایمممن

با برخی س است را و تما

رماو س اسمی

انتقادات را به ش ل النی مطمر

پاره او از اایاء رمراه نب ده ایم.

و یا اص ال از خ ر انتقاد بگذرند؟!

 - 3اکن ن ما شارد یک رخش مهمم

آز رفقمماو سممازمان راه کممارگرط

در س است راو آن رسمت م کمه آنمرا بمر

رسته اقل ت و ش راو اسمت هلم

خالف مصالح و منافع خل را و شم انداز

م خ ار م بمه طم ر مشمخص بمه

حرکممت بسمم و آزادو و دم کراسممی در

این سئ ال پاسخ درند!

ایران و بمرخالف اصم ل و پالتفم رم خم د

رمان ط ر که در باال گفت م بمه ن مات
دیگر ن شته رفقاو سازمان راه کمارگر در
ن شته جداگانه او خ ار م پرداخت.
ضم مه
اطالا ممه و جنممبش فممدرال دم م کرات
آذربایجان
در رابطه با جمدایی از « کنگمره مل مت
راو ایران فدرال»

م دان م .
 - 4رمانگ نه که ما در اطالا مه اخ مر
خمم د تحممت انمم ان « بممراو یممک ایممران
دم کرات ک » ااالم کمرده ایممط اربسمتان
سع دو در ب ش از ن م قمرن گذشمتهط در
کممان ن اصمملی س اسممت رمماو ارتجمماای در
منطقهط حتی ویرانی اده او از کشم رراو
اربیط ب ده است.
 -5متاسممفانه حرکممت رمماو اخ ممر در

 -1جنمممممبش فمممممدرال دمممم م کرات

نردی ی به اربستان سع دوط و به تعاقب

آذربایجان با ت جه به ااتقماد ام م خم د

آن آغاز دور جدیدو از مبارزات مسلحانه

به رمبسمتگی خلم رما در ایمران بعنم ان

در منمماط کممرد نش م ن در ایممران بعممد از

جرء و شرب تف ک ناپمذیرو از آزادو و

ب ست سالط نه تنها بمه سم د خلم کمرد و

دم کراسممممی در کشمممم رمان رممممم اره

جلممب اف ممار دم کرات ممک مممردم کشمم ر

ازخ است راو دم کرات ک خل را دفماد

منتهی نخ ارد شدط بل ه ممی ت انمد بما بمه

کرده و در این راستا مبارزه کرده است.

وحشت انداختن مردم مناط کرد نشم نط

تیرماه 1396
مممانع گسممترش وتق یممت جامعممه مممدنی
درکردستان گردد.
 - 6بممه ااتقمماد ممماط امل ممات مسمملحانه
حممرب دممم کرات کردسممتان در داخممل
ایرانط اکن ن مار تی متفاوت از ایستادگی
مسمملحانه و دفمماد از خ م د مشممرود آن در
دوره بعمممد از انقمممالب در برابمممر یمم رش
ارتجمماای ارتممش و سممپاه پاسممداران را بممه
نمایش می گمذارد .ایمن نمه جنما آزادو
بخش است و نه پ ار بمراو دم کراسمیط
بل ممه مشممارکت در جرئممی از جنمما رمماو
ن ابتی در منطقه است که اربستان ی ی از
پایه راو اصلی و منبع اصملی تمام ن ممالی
این ویرانگرو را استط که م جمب ممرگ
صد را ررار انسان بی گناه و بمی خانممانی
ده را م ل ن انسمان بم ده اسمت  .دشممن
دشمن من ضروتا در رمه مم ارد و در رمر
شرایطیط دوسمت ممن ن سمتط و خطمر در
رم ن جا النه کرده است!
 - 7سر انجام این هط ما ضمن تاک د بر
رمبستگی خل راط بمه ویمژه بما ت جمه بمه
سنت و تاریخ مشترک مبمارزات دو خلم
کممرد و آذربایجممانط متاسممفانه اداممممه و
حی ردر درون « کنگره مل ت راو ایمران
فدرال» را برخالف پرنس ب رماو س اسمی
خ د می دان م و خروج رسمی خ د از آنرا
ااالم می کن م.
جنبش فدرال دم کرات آذربایجان
 10مهر  1395برابر با  1اکتبر
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نوشته دهم روابط عمومی سازمان

ماننممد آن اسممت کممه شممما یممک نهممال را از

کارگرو و دیگران ن ر بمراو جممع آورو

کارگران انقالبی ایران(راه

خاک و زیستگاه ح اتی اش خارج سماخته

امیاء ارسال ش د.

کارگر)
از روابممط اممم می سممازمان کممارگران
انقالبی ایران(راه کارگر)
ی شنبه  17اردیبهشمت  1396برابمر
با  07می 2017
رفقا در این ن شته اوالط به ن ات دیگر
م رد نقد رفقماو سمازمان راه کمارگر ممی
پردازیم که نسبت به ن شته قبلی( ن شمته
نهم ) فرای تر می باشد .آن مه کمه ایمن
رفقمما گفتممه انممد ابممارت اسممتاز تاکت ممک
ربطی به شمرایط مشمخص نمداردط طم النی
ب دن پ ش نم یس پ شمنهادو مماط پم ش
ن یس ارائه شده ت سط حمرب کم ن سمت
ایران با ت جه به دالئلی که ما مطر کرده
ایم نمی ت اند از دست ر خمارج شم د زیمرا
یممک ایمم شمم را آن را پ شممنهاد کممرده
است.
ثان اط جممع بنمد نقمد نهمائی ممان را بمه
آخمممرین نسمممخه پم م ش نم م یس حمممرب
کم ن ست ایران را طر م ن م.
ثالثاط نسخه نهائی آلترنات ممان را ن مر
ارائه می در م.
تاکت ممک ربطممی بممه تحل ممل مشممخص
ندارد
در ایمممن مممم رد مممما اخمممتالف روش
شناسممانه داریم.شممما رممم ماننممد حممرب
کم ن ست ایران بر آن رست د که تاکت ک
برخ اسممته از شممرایط مشممخص زمممانی و
م انی ن ست و الزم ن ست که مهر و نشان

وآن را از یک اندام زنده به جسمی ممرده
و بی رو مبدل کن د.

از نظر ما این روی رد بمه تاکت مک آن
را بی اثرط خنثی و غ رم ثرمی سازد ؛ زیرا

رفقاو حرب کم ن ست ایران اطالا ه

بممه خمماطر کل شممه او و ب ممات بم دن قممادر

تحریم شان را در مماه فمروردینط قبمل از

ن ست با ت ده رماو ممردم ارتبماب برقمرار

شرود نام ن یسی انتخاباتط ن شمه ب دنمد؛

ساختهط آن را را قمانع کمرده و بمه اماملی

زمممانی کممه رن م ز معل م م نب م د آیممت ا

تاث ر گذاردرمبارزه س اسمی مبمدل شم د.

قتلعممامط یمما احمممدو نممژاد وارد انتخابممات

رمممم ورود شمممخص رئ سمممی و رمممم رد

م ش ند یا نه ؟ ااالم ه این رفقما را م شمد

صالح ت احمدو نژاد از رویدادراو مهمم

به جر انتخابات اول در جمهم رو اسمالمی

این انتخابات ب د .در مم رد احممدو نمژاد

در طی سی و ندسال گذشته کپمی کمرده

رد صالح ت اوط فردو که دو دوره رئم س

و فقمط بما تغ ممر تماریخ انتخابمات مجممدداا

جمهمم رو محبمم ب رربممر بمم ده و تقلممب

انتشار داد.

انتخاباتی سال  88به دسمت ر رربمر بمراو

شما می پرس د که ب د یا نب د احمدو

ابقاء او ص رت گرفت نشمان درنمده ایمن

نژاد ودر کنار او آیت ا قتلعام ه فرقمی

حق قت است که در انتخاب نامردرا حتمی

در انتخابممات مممی گممذارد و آیمما تاکت ممک

ذوب شممدن در والیممت مطلقممه فق ممه ن ممر

تحریم را تغ ر م درد یا نه ؟ پاسخ شمما

مع ار ن ست بل ه تنها سمل قه رربمر اسمت

این است نه ر ز فرقی م ان دوره قبل از

که مع اردست

ن کرده نامردرا م باشد

نام ن یسی؛ مرحله رد صمالح ت ثبمت نمام

و این یعنی بی مع اروط مسخره و میح ه

ن نامردرما ؛ و ایمن کمه

بمم دن انتخابمماتط یعنممی اسممتبداد مطلقممه

ممه کسممانی وارد گ م د نمممایش انتخابمماتی

فممردو! آرو ورود و رد صممالح ت احمممد

م ش ند وج د ندارد ؛ ما باید اجله کن م و

نممژاد نشممان درنممده ایممن اسممت کممه در

دااو تحریم را رر ه زودتربمه خم ان م!

جمه رو اسالمی مردم ح انتخاب ندارند

کما این که نماینده شما اول ن پ ش ن یس

بل ه فقط راو درنده رستند و این فاکمت

حرب کم ن ست ایران را -کمه کپمی و جما

و استدالل بس ار مهمی براو تحریم فعمال

گذارو کل شمه او ااالم مه شمان در دوره

انتخابممات اسممت .مسممئله او کممه در اف ممار

قبل از نام ن یسی نامردرا ب د و ر ز گ نه

ام م می بممه شممدت مطممر شممده اسممت و

مرزبندو با اردوو تغ ررژیم نداشت -نه

رمچنان سمایه آن بمر سمر ایمن انتخابمات

فقط صد درصد تائ د کرد بل مه رمچ منن

است! در م رد ورود آیمت ا قتلعمام ن مر

پ شممنهاد کممرد کممه بممه حممرب کم ن سممت

در م رد باال ت ض ح دادیم که اکن ن بحث

شدگان ودست

دا شممب ه رمما و بسمم ارو از رسممانه رمما

و رو زمان را برخم د داشمته باشمد .ایمن
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م باشد .بنابراین در این جما تفماوت م مان

ر ز کدام از رفقاو ش را مخالفتی با فاکت

کند بل ه اصرار دارد که اسم آن را آن را

دو روی رد به تاکت ک و مم ثر بم دن و یما

را و استدالل راو پ ش ن یس ارائمه شمده

خط زده ش د.

بی اثر ب دن آن است.

ت سممط ممما مطممر ن ردانممد -ازجملممه در

آیا م اردو ب ده اسمت کمه بمه خماطر

رم ن ن شته روابط ام می سازمان شمما-

اختالف اص لی ااالم مه او از دسمت ر کمار

زیرا ما این ن ات را در ب ان ه را و ااالم مه

ش م را خممارج شممده اسممت؟ ج م اب مثبممت

رمماو دیگممر طممر کممرده ایممم و بممه بهانممه

است .این مسئله در ارتباب با کارزار ال مه

نمایش انتخابمات م تم ان آن رما را بمراو

سفر روحانی به فرانسه پ ش آمد .رفقماو

کم ن ست ایران حدود ررار کلممه اسمت.

قانع کردن مخاطب ن ااالم ه تحریم مطر

سممازمان راه کممارگر بمما ات مماء بممه "اص م ل

ممما بممه ن بممه خ دمممان مش م لی بمما ک تمماه

ساخت .با این وصف ما مخالفتی بما ک تماه

ژالت نی" شان اطالا ه او بمراو فراخم ان

کردن پ ش ن یس نداریم .پ ش ن یس ما

کردن ااالم ه نداریم.

کارزار امیاء کمرده ب دنمد کمه در آن رما

ط النی ب دن پ ش نم یس پ شمنهادو
ما.
نسممخه نهممائی پمم ش نمم یس حممرب

تالش کرده است که با آوردن رمم فاکمت

مرا پم ش نم یس حمرب کم ن سمت

الاقل سه اصل مهم م رد ااتقماد ن رورماو

و رم استدالل مخاطب را قانع کند که را

ایران می ت اند و باید این رفقما از دسمت ر

ش را نقم شده ب د که ابمارت ب دنمد از

راو تحریم درست است و باید انتخابمات

خارج ش د!

اولط ادم دفاد از اصل آزادو راو بی ق د

را تحریم کرد .مقایسه ااالم ه اول ماه ممه

در برابر پ شنهاد ما براو خارج کردن

وشرب س اسی ؛ دومط ادم دفماد از اتحماد

ش را که حدود  1400کلمه است با پم ش

پ ش نم یس حمرب کم ن سمت ایمران بمه

داوطلبانه در مسمئله ملمی؛ سم مط دفماد از

ن یس تحریم که حدود  2000کلمه است

خاطر تقابل آن با اص ل حاکم بمر شم راو

مال ممت خص صممی .رفقمماو سممازمان راه

نشان م درد که پم ش نم یس مما نمدان

رم ارو رم رفقاو سمازمان راه کمارگر و

کارگر از طریم نماینمده شمان از اایماو

ط النی ن ست .به ویژه بما ورود آیمت ا

رم رفقاو شم راو اسمت هلم اامالم کمرده

ش م را خ اسممته ب م د کممه ایممن فراخ م ان را

قتلعام به ان ان ی ی از کاندیداراو اصلیط

اند که پ شنهاد اایاو شم راو رممارنگی

امیاء کنند .مما ایمن نقمد را بمراو رفقماو

مسئله قتلعام زندان ان س اسی دره شصت

را نمی ت ان از دسمت ر راو گ مرو خمارج

ش را ارسال کردیم

و سال شصت رفت باز رم زنده شده و بما

کرد .اصل مطر شده ت سمط رفقما کمامالا

ت جه به آن کمه فرممان قتلعمام را خم نمی

درست است مشروب بر آن که پ شنهادو

صادر کرده است اکنم ن در بطمن نممایش

کمممه در دسمممت ر کمممار قمممرار ممممی گ مممرد

انتخابمماتی فرصممت بممی رمتممائی در افشمماء

در هار ب اص ل ش راو رم ارو باشد

کممان ن اصمملی قممدرت رژیممم جمهمم رو

و به ب ان دیگمر اصم ل حماکم بمر شم راو

اسالمی پدید آمده که باید آن را بمه طم ر

رم ارو را نقمم ن نمد .امما مم رد پم ش

منسجم و قم و مطمر کمرد .نشمان دادن

ن یس حرب کم ن ست ایران اخمتالف بمر

ترازنامممه نممامرد دیگممر یعنممی روحممانی و

سمممر اصممم ل رم مممارو اسمممت .حمممرب

شرکاء ن ر به رمم ن شم ل حمائر ارم مت

کم ن ست ایران این اختالف را صریحاا در

است .مسئله بعدو تاک د بر روو جنمبش

ن شته هارم مه خ د ااالم کرده و تاک مد

مطالباتی کارگران و زحمت شان است کمه

م ند که حاضر ن ست به شم ل صمریح و

در این پ ش ن یس برجسمته شمده اسمت.

روشن با ن روراو جنا ن مابتی مرزبنمدو
صفحه 35

فراخمم ان بممراو شممرکت درااتممراض
ال ه سفر روحانی
رفقاو ر ئت رمارنگیط
رفقاو ش راو نمایندگان!
با بهترین درودراو رف قانه!
سممفر روحممانی بممه فرانسممه فرصممت
مناسبی اسمت کمه ن رورماو کم ن سمت و
مم

مخالفممت خمم د را بمما سممی و رفممت

ح مت سرک ب و جنایمت نشمان درنمد.
لممذا ممما پ شممنهاد مممی کنمم م کممه ر ئممت
رممممارنگی بسمممرات ااالم مممه او بمممراو
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بولتن مباحثات علنی
 -2رممم ز کمممس را نممممیبایسمممت

زمانی و مرگ کم روش بخشمنده ااالم مه

خ دسرانه از ح مال ت خ یش محمروم

تنظ م شمد ایمن فراخم ان بما رممان روش

کرد.

مختصر و مف د و با سرات ته مه شم د تما

شرکت در آکس ن راو ااتراضی منتشر
سازد.
 ...رفقمماو سممازمان راه کممارگر مممتن
فراخ ن« کم ته برگرارو کارزار ااتراضی
به  37سال جنایات رژیم جمه رو اسالمی
ایران» را بمراو اطمالد شم راو نمان مدگان
ارسال کرده است .ما ضممن تاک مد م کمد
براو شمرکت در حرکمت ااتراضمی ال مه
سفر روحانیط با متن این فراخ ان مخالف
بم ده و آن را امیمماء نمممی کنم م .در مممتن
فراخ م ان بممه دم راسممیط جممدائی دیممن از
دولت و یک سلسله مطالبمات دم رات مک
اشاره شده است امما اوالاط آزادو رماو بمی
ق دوشرب س اسی در آن غایب است زیرا
مسلم اسمت بخشمی از ن رورماو تشم ل
درنممد ایممن کم تممه خ ارممان دم راسممی و
آزادو براو من ب ده و مانند ما کم ن ست
رمما بممه برابممرو در آزادو قائممل ن سممتند.
دربخش دفاد از ح تع ن سرن شمت بمه
اتحاد داوطلبانه پرداخته نشمده اسمت کمه
ن ای امت ماز بمه ناس نال سمم مل مت رماو
تحت سمتم اسمت و مهمم تمر از رممه بمه «
راایت آزادو راو مدنی و س اسی مصر
در منش ر جهانی حق م بشر» اشاره شمده
است .این منشم رط منشم ر دولمت رما ممی
باشد که پس از جنا جهانی دوم تص یب
شممد و از جملممه در ممماده رفممده آن آمممده
است
مادهٔ 17
 -1رر انسانی به تنهایی یا با شراکت
با دیگران ح مال ت دارد.
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ابن با ااتقادات ما کم ن ست را ام قماا
تفاوت دارد زیرا به ق ل انگلس در اصم ل
کم ن سممط کم ن سممم یعنممی لغم مال ممت
خص صی ! قابل ذکر است که رنگامی کمه
این منش ر تدوین شد نه فقمط کشم رراو
س س الستی و مترقی بل ه حتمی ح ممت
راو س س ال دم مرات ن مر آن را امیماء
ن ردند.
متاسممفانه رفقمماو امیمماء کننممده ایممن
فراخ ان که خ د را م ط س س ال سمت و
کم ن ست می دانند به این واقع ت بدیهی
ت جهی ن رده اند و ن ن متنمی را امیماء
کممرده انممد کممه نمممی ت انممد ممم رد قبمم ل
ن روراو

باشد .الزم نب د که به خاطر

شمممرکت در یمممک حرکمممت ااتراضمممی
کم ن ست رما از برخمی از اصم ل اساسمی
خ د ک تاه می آمدند.
ما پ شنهاد می کن م کمه شمما متنمی را
در حمایمممت از ااتراضمممات ال مممه سمممفر
روحانی به ان ان سممبل رژیمم جمهم رو
اسممالمی و رمممه جنایممات ان ته ممه کممرده و
حمایممت و شممرکت ممما ن رورمماو مم

و

کم ن ست در این آکس ن را ااالم کن مد.
طب عی است که در آن ص رت ما ن روراو
و کم ن ست با فراخ ان مستقل خم د
درایممن اقممدام جمعممی شممرکت مممی کن م م.
ام دواریم که با سراتی کمه در ارتبماب بما

صفحه 36

ااتراضات ال ه رژیم جمه رو اسالمی در
خارج از کش ر را به نمایش بگذارد.
بابهترین درودراو کم ن ستی
روابط ام می سازمان کارگران انقالبی
ایران(راه کارگر)
سه شنبه  19آبان  1394برابر بما 10
ن امبر 2015
از پی پ شنها ما ر ئمت رممارنگی ایمن
فراخمم ان را از دسممت ر خممارج سمماخته و
فراخ ان دیگرو را منتشر کرد کمه درآن
م اضع اص لی ش را مطمر شمده بم د .در
این م رد ن ر مسئله از رمم ن قراراسمت و
رمممانط ر کممه بممه تفصم ل ت ضم ح دادیممم
پ ش ن یس ش را درباره تحریم نم ت انمد
به ط ر صریح و روشن و بدون ر ز گ نمه
ابهام با ن رورماو جنما ن مابتی مرزبنمدو
ن ند ب یژه در حمالی کمه ی می از اایماو

رفقاو ر ئت رمارنگی!

م ضع گ رو رائی نظ ر قتل رف

شم را تحممرک اتحمماد را بممراو مداخلممه در

شاررر

شمم را بمما آن رمما وارد اتحمماد امممل شممده
است.با صراحت و بدون ابهام ااالم م ند
که قادر به ن ن کمارو ن سمت و از شم را
می خ ارمد نمام طرفمداران حملمه نظمامیط
منطقمممه پمممرواز ممنم م د و  ...را حمممذف و
مرزبندو را گل و گشاد و بی معنی سمازد.
بنابراین از دست ر خارج کردن پ شنهادو
که نقم اص ل اساسی ش راو رم ارو به
شمار می رود رمم اصم لی اسمت و رمم در
گذشته به آن امل شده است.
***
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پ ش ن یس اول مه حمرب کم ن سمت

دم راسی راو ل برال ح انتخماب وجم د

تسامح و سازش در این ارصه نقمم آن

ایران ( به تاریخ یمازدرم آوریمل) پمس از

دارد اما به خماطر فقمدان آلترنمات ممردم

اص ل رم ارو است که ش راو رم مارو

نقدراو متعدد ما و ن مر رفقماو دیگمر بمه

در برابر انتخاب م ان بد و بدتر قمرار ممی

بر مبناو آن تشم ل شمده اسمت .رممان

ش ل نهائی در ب ست و پنجم آوریل ارائه

گ رنممد ( ماننممد اکنمم ن در فرانسممه کممه

ط ر که گفت م ما مخالفتی با ک تماه کمردن

و از آن تاریخ تغ رو ن رده است لذا مما

انتخمماب م ممان ممماکرون و لمم پن مطممر

پ ش ن یس نداریم بنابراین آلترنات مان

یک بار دیگر نقمدمان را بمه پم ش نم یس

است) .این در حالی است که در جمهم رو

را در رمممان انممدازه پ م ش ن م یس رفقمماو

نهائی مطر می کن م.

اسالمی اص الا ح انتخاب وج د نمدارد تما

حرب کم ن ست ایران در زیرمی آوریمم.

 -1مرزبندو با ن روراو جنا ن مابتی

انتخاب م ان بد و بدتر مطمر باشمد مرا

این پ ش ن یس با خ د رو و مهمر زممان

مبهمط کلیط ناقم و غ رقابل قبم ل اسمت.

که نممایش یما میمح ه انتخابمات مراسمم

را دارد؛ مرزبنممدو روشممنی بمما رمممه جنمما

باید نام این ن رورا آورده شم د بمه ویمژه

ب عممت بمما اسممتبداد مطلقممه اسممت نممه

ممر

این که ی ی از اایاو شم راء وارد اتحماد

دیگر.

رمماو ب م رژوائی ترس م م مممی کنممد؛ تاک ممد
اصلی آن بر روو جنمبش در حمال امروج

امل بخشی از مهم ترین ن روراو اردوو

 -4مطالب مطر شده درایمن ااالم مه

طبقممه کممارگرو و بخممش رمماو گ نمماگ ن

تغ ممر رژیممم وجنمما ن ممابتی شممده اسممت.

کلممی اسممت ؛ فاقممد رو زمانممه اسممت؛ مممی

جنبش کمارگرو اسمت و بمه تم ده کمار و

امیاء ایمن جملمه بنمدو نماقم بمه لحماظ

ت انست در ند دره گذشته ا نماا کپمی و

زحمت با صراحت ااالم می کند که بمازو

س اسی به معناو آن اسمت کمه ن رورمائی

منتشممر شمم د و بنممابراین فاقممد قممدرت

رمما و میممح ه انتخابمماتی بل ممه تق یممت و

نامبرده در این مق له قرار ندارند و بمدین

اثرگذارو و قانع کردن مخاطب است.

ارتقاء این جنبش سنا بنا و کل د اصملی

سان ن ای تطه ر و تبرک آن را به شممار
خ ارد رفت.

 -5تاک دو برامروج و رشمد جنمبش
کارگرو و زحمت شان در ند سال اخ مر

 -2در پارگراف اول دوم وارد ارزیابی

و ضرورت ات اء ت ده کار و زحمت به این

از کسانی می ش د که در انتخابات شرکت

جنممبش و ارتقمماء آن بممه انم ان راه اصمملی

می کنند که از م ارد م رد اختالفمی اسمت

ررائی مطر نشده است.

کممه شمم راو رم ممارو در ااالم ممه رمماو

***

تحممریم سممال  92و  94وارد ایممن ممم رد
اختالف نشده ب د .ما پ شنهاد کرده ب دیم
اگر قمرار اسمت وارد ایمن ارزیمابی شم یم
بهتر است ا ن فرم ل بندو ب ان ه س اسی
نشست هارم را ب اوریم.
 -3فرم م ل بنممدو غلممط دیگممر طممر
انتخمماب م ممان بممد و بممدتر اسممت .ت ض م ح
انتخابممات بمما انتخمماب م ممان بممد و بممدتر
رمسان کمردن اسمتبداد فاش سمتی رژیمم
اسالمی با دم راسی راو ل برال اسمت .در

در پایممان بمماز رممم تاک ممد م ن م م کممه
مسئله اصلی اختالف در مرزبندو صریح و
روشن با ن روراو وابسته به قمدرت رماو
ارتجاای منطقه او و جهمانی اسمت کمه بما

سمممرنگ نی انقالبمممی و بنممماو آلترنمممات
س س ال ستی راو ررائی است.

***
موضع هسته اقلیت در رابطه با
عملکردحزب کمونیست ایران در
منطقه و انتخابات  /هسته اقلیت

و تق یت م ضمع اربسمتان

رفقاو سازمان کارگران انقالبی ایمران

و اسرائ ل بازار ن رورماو جنما ن مابتی را

(راه کممارگر) در رابطممه بمما م ضممع کم تممه

رون بخشم ده اسمت .در نم ن مم قع تی

کردستان حرب کم ن ست ایمران مطمالبی

افشاء صریح و شمفاف ایمن ن رورما بمراو

ایراد کرده اند که از نظر مما غ مر منطقمی

انروا آن را باید ی ی از ویائف رم شمگی

ورن ز پایه مح م مادو ندارد .از دیر بماز

و تعط ممل ناپممذیر ش م را باشممد .رممر نمم د

م دان م که پس از جنا مسلحانه با حرب

انتخاب ترام
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دمم م کرات پ ممممان ناممممه رمممایی بمممراو

در حرب کم ن ست ایران افتاده است.اگر

مسم م ب ده ایم .از زاویه دیگر ما تجربمه

رممممارنگی در منطقمممه ت سمممط احمممراب

ارزیممابی ممما از حممرب و شممرایط کنمم نی

خ بی رم از ائتالف را و رم اریهاو ایمن

کردستان انتشار یافت  .در ایمن محمدوده

درست باشد الجمرم آینمده او بسم ار پمر

رفقاو یاررا کمال گرا نمداریم  .رم مارو

کسی نممی ت انمد ضمرورت رممارنگی در

تممنش در رابطممه بمما احممراب ب م رژوایی در

این رفقا با حرب دم کرات تحمت انم ان

برخی جنبه راو امم می در کردسمتان را

کردسممتان در پ م ش اسممت .ممما بایممد ایممن

اتحاد امل پایدار درسمت رنگمامی کمه بما

نادیده بگ رد .این محص ل ت ازن ق ا پس

دوران ت ره را با ردف مح تسلط آنها بمر

را بر سر دولت کارگرو پ مان بسته

از جنا فی مماب ن بم د  .امما در رابطمه بما

جنبش ت ده او به آگارانه ترین وجه طمی

ب دند ااجاب آور ب د  .که گ نه م تم ان

تحریم انتخابات ااالم مه مشمترکی کمه از

کن م م .ایممن مسممتلرم برنامممه ریممرو رمماو

رمرمان بمراو دو دولمت متفماوت مبمارزه

جانممب ایممن رفقمما بمما احممراب کممردو و

دق قی است که با برخ رد راو ر ستریک

کرد  .دولتمی بما مما ودولتمی بما آنهما .راو

ناس نال ست وب رژواو منطقه صادر شمده

و حرفهاو غ مر مسم النه م انمه او نمدارد.

ااتراضی از نقاب تاریک دیگر در مجم اه

اگر رمراه بما مرزبنمدو رماو الزم نشم د

دورانممی کممه سرشممار از افشمماگرو و حتممی

نظرات این رفقا است .بر این اسا

آن ه

بس د مبارزات از پای ن وت ده او نخ ارمد

درگ ممرو خ ارممد ب م د .متانممت وصممب رو

راو م درد رماننمد آن مه راو نممی درمد

ب د .اگر ه ما خ اران ایمن اطمالد رسمانی

الزمه این مبارزه اسمت .رفقماو کمارگران

ردفی ی سان دارند وطا لب سرنگ نی اند

وافشاگرو رست م اما سمبک کمار و زممان

انقالبی سمابقه خم بی در اینگ نمه داوریهما

 .آن قت تا بخ اری م تم ان بمر ایمن سم

وش ه آنرا جرو ابت ارات رفقما در منطقمه

ندارند .در مق له ایمران تریب نمال رمم بمه

گلممدان گذاشممت .انقممالب شم رمند دومط

تلقممی کممرده و برایشممان نسممخه او نمممی

رفقاو فعال آن پی گ رانه اتهامات بسم ار

راو ااتراضی و ...پرکمردن حفمره والیمت

پ چ م  .مهم بمراو مما راایمت ایمن اصمل

بررگی را وارد کردند در حال مه مار مت

فق ممه بمما رممر قلممم و قممدمی و این ممه اوال

است .در غ بت این اتفام ما ایمن تاکت مک

آن رفقمما ال ممرغم رممر انتقممادو بمما ایممن

اکثریت مردم در انتخابات شرکت م نند

را بحممال جنممبش کممارگران وزحمت شممان

اتهامات ب گانه ب د .این روش باامث شمد

و اکثریت طالب سرنگ نی اند پس راو را

کردسممتان میممر م ممدان م .سممابقه حممرب

انتقادات واقعی و بجا به امل رد آن رفقما

راو ااتراضی است .گراره رایی بمی پایمه

کم ن ست ایران با رر افت وخ رو بمه مما

زیر خروار رما اتهمام سمنگ ن گمم شم د و

که مبناو تصم مات س اسی م شم ند .آیما

رنمم ز اجممازه نمممی درممد ایممن امممل را «

جرات ابت ار امل فعال ن از تر

اشمتباه

واقعممما اکثریمممت در انتخابمممات شمممرکت

تغ رو استراتژیک » تلقی کنم م .رفقماو

زایل ش د  .در ایمن حالمت نقمد رما نمان

م نند؟ ج اب آریست با این مالحظه کمه

کارگران انقالبی بی مهابما آنمرا « تماکت ی

مسم م م ش ند که انتظار تاث رو از آنهما

ر ز ت رمی البته ندارند وآگارانه به ن مت

 ...کمممه بمممر بسمممتر رخش در آرایمممش

نمی ت ان داشت .بمراو ارزیمابی از م مران

سممرنگ نی در انتخابممات شممرکت م ننممد.

اسممتراتژیک ن رورمماو طبقمماتیط بمما بهممم

جدیت این نقد را رمم ن بمس کمه بعمد از

پس رایشان یک راو ااتراضی و آگارانمه

ریختن صف کارگران با بم رژوازوط صمف

مممدتی شممارد رم ممارو حتممی نردیممک دو

براو سرنگ نی اسمت .اگمر اینط رتفسم ر

آزادو و دم راسمممی بممما اسمممتبدادط صمممف

س م و نقممد م ش م یم و معل م م ن سممت آن

ن ن د ح شعار سمرنگ نی نداریمد .نمه! .

انقالب با ضد انقالب و صف س س ال سم با

اتهامات بررگ گ نه از سروا شدند .اگر

ارزیابی مما ایمن ن سمت .مما معتقمدیم کمه

سرمایه دارو انجمام شمده اسمت » قلممداد

ممه ممما بعنمم ان رسممته اقل ممت در ایممران

اامممالم اکثریمممت و صمممندوم راو و کمممل

می کند .ما رن ز معتقد ن ست م و برایممان

تریب نممال شممرکت نداشممت م اممما رممم اره

انتخابات قالبی است .ما معتقد ن ست م که

مسجل ن ست که این تغ رات و اتفاقمات

نگران نتایج ایمن « مبمارزه ایمدئ ل ژیک »

راو راو بس ارو حاصل تم رم بمه رژیمم
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اختالف بقم ت خم د بماقی مانمد .رممه مما
م دان م که خ لی از کسان ه در انتخابمات
شممرکت م ننممد م افمم نظممام جمهمم رو
اسممالمی ن سممتند  .بقمم ل رفقمما ایممن یممک
تاکت ک است .شمرکت ن مردن رمم یمک

راو اگر مه بمراو راو درنمده فایمده او

سالم رفقا

تاکت ک است  .تمام تالش رف

نممدارد اممما بممراو رژیممم مف ممد اسممت .ممما

سممازمان کممارگران انقالبممی ب ممرات از

نقد آنست که بگ یمد ایمن دو تاکت مک بما

معتقدیم که در س ستم انتخابمات م جم د

م ضع مما ج یما شمده انمد ال مرغم این مه

رم استراتژو ی سمانی دارنمد و از جانمب

در ایران ام ان «نه بررگ» که ر ز ط بل مه

خ لممی قبممل تممر از ایممن حرفهمما ممما م ضممع

اکثریت نمایش تمایل به سرنگ نی اسمت.

ی رمم وجم د

گرفت م این یمک نم نمه اسمت کمه رممان

اگر استراتژو فقط بمثابه ن ت مطر بم د

ندارد تا مه رسمد کمه انقمالب شم رمند

ابتممدا در نقممد پ م ش ن م یس رمما و نظممرات

می شد قب ل کرد کمه فرقمی بم ن ایمن دو

دوم و .....از صندوم شم راو نگهبمان بمدر

رفقاو کارگران انقالبی ارائه شده

تاکت ک ن ست  .اما ما نا ماریم کمه رابطمه

ام ان ااتراض و نمه کم

.اما بخشی که نقد این رفقا است

آیممد .اخممتالف دیممدگارهاو ممما در امممر

ن یسمنده

استراتژو با تاکت مان را ت ضم ح درم م .

اننخابممات نتممایج متفمماوتی را ببممار مممی

اساسا فرام ش شده ومسئله کردستان

اینجاست که طرفدار شرکت در انتخابمات

آورد.ایممن مسممئله در ب ان ممه س اسممی رممم

امده شده است .نامه زیرکه ت سط ی ی

فرمایشی ودر تمام این سمی و انمدو سمال

منع س ب د دریغما کمه گمرارش س اسمی

از نمایندگان ش را ن شته شده به رردو

ذره او ارتباب ب ن سمرنگ نی و انتخابمات

نشست ام ان ن افمت تما روو آن م مث و

مسئله وارتباب آنها می پردازد و سخنی

نمی ت اند ارائه درد.اما تاکت ک که در ر ا

آنممرا بممه مبممارزه ایممدئ ل ژیک بسممپارد.

ک تاه رم به آن اضافه شده که در ذیل

نمی ماند بل ه به یمک اسمتراتژو خمدمت

متاسممفانه رفقممایی کممه جل م و ایممن کممار را

نامه است  .از این روشن تر نم ت ان

م ند  .ه بدان م و ه ندان م  .اسمتراتژو

گرفتنممد خم د امممروز آممماج ضممربات ایممن

م ضعی منصفانه گرفت  .ه در رابطه با

متناسمب بمما ایممن امممل در بهتممرین حالممت

اختالفند .راه برون رفت از وضع ت فعلمی

جناحهاو رژیم و ه در رابطه با آلترنات

حتی به انتخابات آزادرم کمک نمی کنمد

آنست که پ ش ن یس کن نی که اکثمرا بما

راو ب رژوایی نظر ما روشن است .

.ب شترین کم ش گرم کمردن تنم ر یمک

آن م افقند براو دریافت اصالحات جدید

تحریم انتخابات

انتخابات قالبی است کمه رژیمم ب شمترین

رممم انممدکی بمماز بمانممد ورر ممه زودتممر بمما

رفقاو کارگران انقالبی نقدو به پم ش

نفع را تا کن ن از آن برده است .مردم بمه

ن یس تحریم انتخابات ن شته اند .قبمل از

خممماطر حمایمممت از رژیمممم در انتخابمممات

ر این ن شته نشان م درد کمه جممع

شممرکت نم ننممد وگمم ل رژیممم را نمممی

بندو ما در ب ان ه درست بم د و انتخابمات

خ رند بل ه فریب کسانی و اندیشمه او را

ی ی از م ارد اختالف نظمر مما اسمت .اگمر

م خ رند که به این تاکت ک دل می بنمدد .

ه رفقاو راه کمارگر بما افمرودن جملمه «

ن شممته رفقمما م خ ارممد راو ایممن فریممب

اکثریممت قریممب بممه اتفممام مممردم ایممران

خ ردگمممان اممممر تاکت مممک را یمممک راو

خ ارممان سممرنگ نی تمام ممت جمهمم رو

ااتراضی و«نه بمررگ» قلممداد کنمد .زیمرا

اسممالمی و رمممه جناحهمماو رنگارنمما آن

طب منط ن یسنده گ یما اکثریمت طالمب

امیاو م افق نش ب رونی ش د.
با بهترین آرزو را براو رم اریمان
رسته اقل ت 070517

***

رر

رستند » با ممتن اامالم ت افم کردنمد امما
صفحه 39

دوره جدید شماره 3

تیرماه 1396

بولتن مباحثات علنی

سرنگ نی املشان رم منطب با سرنگ نی

جنا با والیت فق ه و ارکان اصلی قمدرت

در تحل ممل بایممد مشممخص باشممد .در رممر

است  .دل لش رم انتخابات  88وراو من

بمما جناحهمماو دیگممر رمنمم ایی م ننممد و

ص رت ن شته رفقا رم ز ررنمم دو بمراو

ک در بسمتر دوران طالیمی اممام ونخسمت

تاکت شان راو ااتراضی است .ه بد اگر

پ ش ن یس نمدارد و این مه رف م رلممت

وزیر دوران جنا اسمت .رنمر م سم و و

اینط ر باشد  .خ ن ایمن تم رم بمر دیم ار

ن در جلسه

اییما رژیمم گمرد آوردن کسمانی بمه زیمر

رمماو انقممالب بهمممن رنم ز خشممک نشممده

نب دم قیاوت نمی کنم .اگمر قصمدو رمم

پر م امام راحل است که اگر ولشان کنمی

است .سد این ت رم را باید ش ست .مما از

بممراو رم ممارو در منطقممه باشممد نظممرم را

ااشم را درسممت م ننممد .قممرائن بسم ارو

آنرو ش ست خم ردیم کمه نت انسمت م در

رم ن جا گفتم.باالخص در شرایط کنم نی

نشان م درد که کسانی که مرکمر حرکمت

پروسممه شم ل گ ممرو انقممالب بهمممن ایممن

که نت جه ام دوارو بمه سمرنگ نی ت سمط

ااش را ب دند امدتا کسانی ب دنمد کمه در

رمنمم ایی را بشمم ن م و صممف مسممتقل را

ن روراو مخرب سرمایه دارو جهانی مثل

انتخابات شرکت ن رده ب دنمد ورمر دوره

سممازمان در م م  .اممما بممر رم م ن اسمما

و

روز روشمممن اسمممت وی فمممه ن رورممماو

تعدادشان سر به م ل نهما م رنمد .ن شمته

منطقی که این بخش از ن شته رفقا را نقمد

کم ن سمممت وانقالبمممی بممماالخص حمممرب

رفقاضمن ااالم این ه در جمه رو اسالمی

می کنم بما بخمش دیگمر ن شمته شمان در

کم ن ست ایمران در منطقمه کمه پتانسم ل

انتخابممات معنممایی نممدارد بممه ایممن نت جممه

ممم م رد کردسممممتان ومار ممممت تحممممریم

جابجایی ن رو در منطقه را داراست ت مرار

م رسد کمه«ممردم ایمران در طمی قریمب

ممم افقم ایممن تنمماقم مممن ن سممت بل ممه

خستگی ناپذیر این رشدار به مردم منطقه

هممار درممه حاکم ممت رژیممم جمهمم رو

تناقیی اسمت کمه در منطم تحل مل رفقما

است.سازماندری از پائ ن وررمایی از شمر

اسالمی دریافته اند که ست ن اصلی قدرت

قممرار دارد .اگممردر مبنمماو نقممد جناحهمماو

ن رورمماو سممرنگ نی طلممب از بمماال امممرو

و حاکم ممممممت در رژیممممممم جمهمممم م رو

مختلف سرمایه را در نظمر م گ ریمد پمس

مرب ب به آینده ن سمت دقمای ایمن اممل

اسالمی رربر و دسمتگاه رربمرو اسمت و

در انتخابات رم رم ن کمار را ب نم م مرا

مع ن را رم ن تالشمهاو اممروز م سمازد .

مخالفت با آن به مثابمه اامالم مخالفمت بما

یک بام و دو رم ا؟! جناحهماو مختلمف بما

ه در رابطه با دشمن خارجی و ه داخلی.

کل ممت رژیممم جمهمم رو اسممالمی اسممت.

مار تی ی سان نباید بت انند

رو در جلسه گفته باشد

ررگ نه رم ارو باید متیمن این رشمدار

انتخابممات سممال  88صممحت ایممن ارزیممابی

ما را به بازو در زم ن خم د ب شمانند.

باشد .با آوردن ن ن رشمدارو در پم ش

را به یمک فاکمت غ رقابمل تردیمد مبمدل

شرکت در انتخابات اگر نخ ارد بمازو در

ن یس م افقم و تاک د روو صمف مسمتقل

ساخته است» براستی اگر این تر صمحتش

بسمماب دیگممران باشممد بایممد ربطممش بممه

را در امممل ونظرضممرورو م ممدانم .ایممن

اثبات شده و اکثریت رم تابع آنست مرا

سرنگ نی و آنهم انقالبی اش ت ضم ح داده

مالحظممه در بمماره اپ زیسم ن داخلممی رممم

تحریم انتخابات را باید برگرید .رفقما بمه

ش م د و بممر کمب درممایش رممم بایممد صممف

مطر است وشمارراده رماو پنهمان را در

این رم اکتفا نمی کنند بل ه دو غ ل اظ م

مستقل را یمادآورو کمرد و خسمته نشمد .

بر م گ رد.این مه سمرنگ نی کمافی ن سمت

رممم سممر راه تحممریم زنج ممر م ننممد ط

این مبنا در بخش اول ن شته آنط ر که در

باید این بخمش را رمم در بمر بگ مرد .در

و جنمما  .م م بممر تممن

بخش دوم راایمت شمده اصمل قمرار نممی

ن شته رفقاو راه کارگر ایمن مالحظمه ودر

تحریم کننده راست م ش د .امما متاسمفانه

گ رد .رمانظ ر که بما شمارراده ودنبالچمه

این رابطه سخت د ار ابهمام اسمت.طبم

مصرف این م ارد در م ضمع گ مرو رفقما

راو سرمایه در منطقه نبایمد تمداای شمد

نقممد رفقمما اکثریممت طالممب سممرنگ نی انممد

مشممخص ن سممت آنچممه از ایممن مطالممب

درجناحهمماو سممرمایه حمماکم رممم نبایممد

وشمممرکت در انتخابمممات یمممک تاکت مممک

فهم مده م شم د اینسممت کمه مممردم بممراو

مستح ل شد .این مرزرا رم در امل ورم

ااتراضی و یک نه به رژیم است .من ر ز

شممارراده وترام م
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دل لی براو ااتراضی دانسمتن شمرکت در

تناسبی با مار ت بان ان آن نداشت اگر ه

حسمماب م اوریممد .قصممد از آوردن ایممن

انتخابمممات نمممدارم و ایمممن تاکت مممک را در

ضعفها ونمات انی رمایی گفتنمی داشمت واز

جمالت تنها نقد سبک کار اج النه ایست

خممدمت وضممع م جمم د وبممی ارتبمماب بمما

مقطعی کنتمرل بمر رونمد را از دسمت داده

که ق ان ن کار جمعی و ملرومات رم ارو

اسممتراتژو سممرنگ نی م ممدانم.حتی اگممر

بم د .دل ممل اممدم تناسممب ایممن اداما رمماو

را زیممر م گ ممرد .کجمما ممما ن شممته ایممم یمما

سرنگ نی طلبانی از جمله خم د رفقما ایمن

بررگ رم رم ارو بعد از ط فانها اسمت.

تصمم یب کممرده ایممم کممه رممر ایمم در

تاکت ک را «ترج ح » داده باشندط فرقی در

ممرو کممه جممدیت گ ینممدگان اتهامممات

تش الت خ دش مغایر مصم بات جمعمی

بررگ را زیر س ال م برد وگ یما مصمرف

ما حرکت کرد یا جریانی ف ر کرد که این

2017-04-15

دیگرو غ ر از ر ار و ااالم شده دارنمد.

مغممایرت وج م د دارد بایممد ن م ن و نممان

سع د سهرابی

متاسفانه ضعف راو آن حرکمت زیمر بمار

کرد .این پ شنهاد به نشست دوم داده شد

رمانط ر که مالحظه م ن د نقد مما بمه

تهمت راو بررگ فرامم ش شمد ونقمد را

ولی ااتنایی نشد .ای اش داشت م  .تازه در

رفقممماو کمممارگران انقالبمممی و رم مممارو

بی خاص ت کرد .ضعف رایی کمه در یمک

آنص رت رم باید ت ضم حات آنهما را ممی

احتمالی (آنم قع رن ز احتمال ب د) حمرب

رابطه النی اما رف قانه م ت انسمت طمر و

شن دیم .رفقاو کارگران انقالبمی قیماوت

کم ن ست ایران در منطقمه بسم ار شمفاف

م جب ت امل دو جانبه ش د .اشتبارات تما

خ د را کرده ب دنمد حتمی وقتمی رنم ز از

وروشن آمده است .اما سبک کمار رفقماو

به ترند تبدیل نشمده انمد شایسمته نم ن

سرن شت جلسات حرب خبرو نداشتند و

کارگران انقالبی بما نم ای حسمرت بمراو

نگاری رستند.

در نامه رم ن شته اند .تا وقتی ت ضم حات

اصل مسئله نم ند

رادی ال سم نان آس ب دیمده اسمت کمه

رفقاو کارگران انقالبی آیما الزم نبم د

آنها شن ده نشده است و تصمم می جمعمی

ابایی ندارد اگرمتنماقم باشمد یما شم راو

تجرب ات تلخ خ د را از اتحاد امل پایمدار

ن ست باید تامل کرد .اما رفقا با بی صبرو

است هلم را بغل دست رممایش رما بمراو

با حرب دم کرات که در سمازش بمارژیم

نه خ استار تصح ح اطالا ه بل ه از دست ر

دم کراسممی قممرار درممد .در حال ممه اممالم

رس او خاص و اام ب د بمراو ابمرت بمه

خمممارج کمممردن آن رسمممتندو خ ارمممان

وآدم م دانند که ش راو اسمت هلم جلسمه

رفقمماو دیگممر خمم د منتقممل کن ممد؟ شممما

جایگرینی آن باپ شمنهاد خم د شمده انمد.

این جریانات را در ب ابانهاو است هلم پ دا

رمرمممان بمما تقاضمماو دولممت کممارگرو در

کدام اطالا ه تا کن ن خ است صد در صد

کرد ومردم را به تظاررات بر ال مه اقمدام

اتحاد

با حرب دم کرات دولتی دیگر

رمه و سل قه رمگانی را تام ن کرده اسمت

پنهانی آنها کشاند و آنها را که م خ استند

را امیمما کردیممد  .شممما را رف قانممه نقممد

 .کاف ست مبانی اساسی را داشته باشد .مما

براو سرن شت ایران پشت در راو بسمته

کردندرمانط ر که رفقاو حرب را بخماطر

از حرب انتظار داریم ن روراو سمرنگ نی

ودر خفا در رابطمه بما غم ل رماو سمرمایه

تقاضاو یک جانبه دولت س الر که رن ز

از باال را مح م و زدو بند راو ب رژوازو

تصم م بگ رند افشا نم د .سبک کارو کمه

دولتی کارگرو نب د نقمد کردنمد  .اممروز

منطقممه را افشمما کنممد و ررطمم ر مناسممب

تهاجم را پ شه کرده است تا فرصمت نقمد

اینجا ایستاده ایمد ومما شمرمگ ن اتهاممات

م داند بمه ایمن مسمئله بپمردازد  .مما بایمد

خمم درا بسمم زاندن ازمند نمم ن تحریممف

بررگ به شما ن ست م ه خ ب  .اگمر مه

قب ل کن م کمه حمرب در رابطمه بما اف مار

رایی است .این سمبک کمار قمادر اسمت از

راو ااتراضی که نقطه اتصال شما با خطمر

ت ده راو مردم کردستان و رممارنگی بما

کم م

ترین اشمممتبارات نتمممایج بمممررگ

بازو در بساب بخشی از ب رژوازو م ت اند

ن روراو م ج د محدودیت رماو مع نمی

وررا

انگ ر بگ رد .رمان نتایجی کمه از

قرار گ رد را رنم ز تمرج ح م در مد و در

دارد .از اینرو تما مادام مه اورا بمه انقمالب

ایران تریب نال استخراج کرد و به چ جمه

شمممار سممرنگ نی و آنهممم انقالبمم ش بممه

کممارگرو و سممرنگ نی از پممای ن پایبنممد
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م دان م و خالفش ثابمت نشمده اشمتبارات

می برد .ر ز « رمارنگی » نباید این ام ان

ناس نال سممت مممذربی (درشممرایط ویممژه

تاکت ی اش را ت ض ح می خم ار م ونقمد

افشاگرو را از حرب بگ رد .بط ر خالصمه

کن نی)بمما آوردن اسممامی ایممن جریانممات

می کن م .ایده آل آن ب د که در«رمارنگی

ممما خ ارممان ت ض م ح حممرب در بمماره ایممن

مش لی بما امیماو آن نداشمت م .ایمن اممر

تحممممریم » وسراسممممرو کممممردن آن در

تاکت ممک و ربطممش بممه ررممایی تمم ده رمما

بمم یژه درشممرایط مشممخص کنمم نی کممه

کردستان و سراسمر ایمران رشمدار بمراو

ازانق مماد ایممن احممراب رسممت م .در ممم رد

رفقممماو حمممرب کم ن سمممت ایمممران وارد

سممرنگ نی از بمماال و خطممرات کنمم نی در

اطالا ه مخالف خارج شدن آن از دست ر

اتحادامل با بخشمی از آنهما درکردسمتان

منطقممه برجسممته م شممد  .متاسممفانه ایممن

و م اف م اصممالحات رم م ن پ م ش ن م یس

شممده انممدط نشمماندرنده اسممتقالل س اسممی

م ض د غایب است .اتهاماتی که کارگران

رست م .با بخش رشدار اطالا مه مم افق م

رفقاو حمرب کم ن سمت ن مر م بم د کمه

انقالبممی بممار حممرب م نممد مثممل تغ ممر

وم ت انممد روشممن تممر وجممامع تممر شمم د

متاسفانه م رد م افقت واقع نشد وازنتمایج

استراتژو و صف طبقماتی رنم ز بمراو مما

واصالحات دیگر رم وارد اطالا مه شم د .

ف رو این اتحاد امل رفقاو حربط فعال و

مسجل ن ست  .از س و این رفقا که حتمی

تممالش ممما رم شممه در نظممر گممرفتن رمممه

درقممممدم اول ایجمممماد شمممم اف دردرون

در ن شته اخ رشان دنبال راسمت خم ب و

سل قه را رم ب ده است ور ز اطالا مه او

رم ارو ما ند جریان س اسی اسمت کمه

راست بد م گردند ورمانط ر کمه جناحهما

تا کن ن نداده ایم که نش د بمرام بخشمی

براو آلترنات س س ال ستی بارم سطحی

را تف ممک س اسممی م ننممد دنبممال خ مرده

از رفقا آنرا ت م مل تمر کمرد حتمی وقتمی

از اتحاد را سازمان داده ایم.

تفاوتهممما روان ممممی شمم ند و شمممرکت در

ب رونممی شممده انممد .اینبممار رممم اسممتثنائی

میح ه انتخابات را « راو ااتراضمی »ممی

ن ست .مسئله مح رو حداقل را است کمه

براسا

نامند واز «رر قلم وقدم »بی دغدغه سمخن

پ م ش نم یس کنم نی دارا اسممت اممما ایممن

ب ده و ب یژه ما و بعدا رمه رفقا بما –راو-

م گ یند .ن ن قیاوت اج النه وتمام ت

بمعنمماو مخالفممت بمما اصممالحات ب شممتر و

گ رو درجلسات مخالف ب دیم و این اممر

خ ارانه او بع د می نماید .آنهم در مم رد

تدق

ب شتر آن ن ست

اممالوه بممرآنط ازاول قممرار ممما درشم را
تشمریک مسماای و اصمل ت افم

بممراو ممما یممک پرنس م ب ب م ده ورسممت .

ن رویی که رن ز بخاطر جنا مسلحانه بما

ش راو است هلم

ب یژه وقت ه م ضع گ رو س اسی درکمار

حرب دمم کرات حسماب پمس م درمد از

2017-05-08

باشد .راو گ رو در ائتالف را و رم مارو

جمله به خ د شما  .مسلما اگر راه دیگمرو
براو خروج از تسلط حرب دمم کرات در

را جر حذف این و آن ورواج باند بمازو و

***

گروه گرائی نت جه دیگمرو دربمر نداشمته

منطقه وج د دارد ما آنرا تمرج ح م مدر م
.اما حرب از اینطری انق ماد خم د را پمس
زد .حرب با رمه خسماراتش بما اخت مارات
ب شترو از ایمن جنما خمارج شمد مسمئله
اساسممی خممارج کممردن ت م ده رمماو مممردم
کردستان از انق اد ن ن ن رورمایی اسمت.
تاکت ک کن نی اگر با افشماو ایمن ن رورما
رممممراه نشمم د اشمممتباری بمممررگ اسمممت
وزحمات تا کن نی را در مرز بندو از م ان

وندارد و سرانجام شمترو کمه درب خانمه

نامه بهه شورا/سهازمان اتحهاد
فداییان کمونیست
رفقمماو گرامممی رمممارنگی وشمم راو
رم ارو

ررجریانی خ ارد خ اب د ودرنهایمت المی
م ماند و ح ضشط با کلمی لطممات جبمران
ناپذیر .
ماازجمممارو شمممدن نم م ن مناسمممباتی
دردرون شممم را متاسمممف م .رفقممما ازمممما

بادرود
رمانط رکممه درجلسممه 8ممماو شمم را
ااالم کردیم ما درصم رت شمفاف بم دن
م ضمممع گ مممرو دررابطمممه بممما جریانمممات
صفحه 42

م خ ارنممد پمماو اطالا ممه رمماو پ شممنهادو
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اریر! بادرنظر نگرفتن نهادرائ ه اممدتا

شهر و روستا در روز  29اردیبهشت 96

جانب خ د جنا راو ح متی مرب ب می

اایایشمممان درام م ن حمممال ایم م ی مممی

در ایران برگرار ش د.

ش د و ر ز ربطی به حق م مردم

ازجریانات درون شم را رسمتندط مگمر مما

"انتخابات" ریاست جمه رو که در آن

ستمدیده ایران ندارد .حق م س اسی و

درش راو رم ارو ند جریان رست م که

فقط مردان معتقد به والیت فق ه و رد

اجتماای مردم ایران از زمانی پایمال شد

اممده او ایممن ااالم ممه و اممده دیگممرو آن

شده از غربال ان اد نظارت راو

که رژیم اسالمی با ت سل به کشتار انسان

ااالم ه را امیا کنند؟!!

استص ابیط ش راو نگهبان و ش راو

راط ش نجه و زندان و با زور سرک بط

مصلحت نظام و ...می ت انند شرکت کنندط

انقالب مردم ایران را بخ ن کش د و با

ازتصم مات وقراررا به فرام شمی سمپرده

حتی با ارف انتخابات راو

پایمال کردن پ ش شرب راو اول ه یک

شممده انممد طپ شممنهادات ونامممه رمما بممه جممد

"دم کرات ک" نظام سرمایه دارو رم

انتخابات آزاد نظ ر آزادو فعال ت س اسی

گرفتممه نم ش م ندو .....بممه نظرممما ش م راو

رمخ انی ندارد .این نمایشاتط نه اکن ن و

احرابط آزادو ب ان و مطب اات و آزادو

رم ارو براو تمداوم فعال تهماو مشمترک

نه در تمام ط ل حاکم ت جمه رو اسالمی

راو س اسیط ح انتخاب واقعی را از

خم دط ن مماز بمه جمعبنممدو ازفعال مت رمماو

م ض ا تی براو مردم آزادیخ اه و ح

مردم ایران بط ر کامل سلب نم د.

کذشته و باز تعرف خم د دارد .برگمرارو

طلب نداشته و نداردط اما متاسفانه در

اما با تمام این اح الط این بار رم رژیم و

جلسات رف قانه او که بش د ن مات قم ت

ایران تحت حاکم ت جمه رو اسالمی که

دستگاه راو تبل غاتی اش در گرم کردن

و ضعف رمارا جمعبنمدو کمرد و م انمع را

در آن فیایی براو اامال راو و اراده

تن ر "انتخابات" رایش تنها نب ده و

شناخت و براو آنها اره ج ئی کرد.

کارگران و ت ده راو محروم و زحمت ش

ن ستند .ن روراو اپ زیس ن ب رژوایی

و زنان تحت ستم آپارتاید جنس تی وج د

درون و ب رون از حاکم ت و مدیاو

رفقممما درمناسمممبات م جممم د طخ لمممی

ولطفمما امیمماو مممارا زیممر اطالا ممه
قرارندر د.

نداردط رم اره بخشی از مردم که

وابسته به آنها ن ر که ررا

آلترنات یی براو ررایی از وضع م ج د

خ رش و انقالب مردم کمتر از ب ت

ندارندط بازیچه این ن د "انتخابات را" که

رربرو و "اص لگرایان" ن ستط این بار

رم اره انتخاب ب ن "بد" و "بدتر" است

رم می ک شند با ت ج هات و بهانه راو

می ش ند و این در حالی است که

واری بخشی از این مردم را به "ام د"

"انتخابات" در این نظام امال به یک راه

بهتر شدن اوضاد و با قرار دادن آنها در

فریب ارانه براو تغ ر آرایش س اسی

مقابل گرینه "بد" و "بدتر" به پاو

جنا بندو راو رژیم و این ه رر کدام از

صندوم راو راو کشانده و امال به بقاو

چپ و کمونیست در مورد

جنا را ه سهمی از قدرت و ه سهمی

رژیم جمه رو اسالمی مثل رم شه

انتخابات فرمایشی رژیم جمهوری

از ثروت راو جامعه را به غارت ببرند

خدمت کنند.

امل کرده است.

رژیم این بار رمه در تالش است که مردم

اگر سخن از ان اد نظارت و دخالت سپاه

را به پاو صندوم راو ر و ب شاند تا از

انتخابات ریاست جمه روط "انتخابات"

پاسداران و مهندسی کردن پروسه این

م ان قافله جنایت ارانط دزدان و ا امل

انتخابات و ضد دم رات ک ب دن آن در

وابسته به این رژیم و پایبند به نظام

م ان دوره او مجلس ش راو اسالمی و

م ان استط تماما به نقم ق ااد بازو از

والیت فق ه اده او دیگر را انتخاب کنند

ازطممممرف سممممازمان اتحادفممممدائ ان
کم ن ست 9ماو 2017

***
اطالعیه شورای همکاری نیروهای

اسالمی
قرار است دوازدرم ن دوره میح ه

رمچن ن "انتخابات" ش راراو اسالمی

صفحه 43
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تا براو ند سال دیگر بر آنها حاکم ت

دستمردو ند برابر زیر حط فقر کار می

به دست گرفتن سرن شت س اسی ت سط

کنند .به ان ان مثال این بار رم مردم باید

کنند و گارا ماه را رم ن مرد بخ ر

اکثریت مردم ایرانط کارگران و

از م ان جنایت ارو مانند رئ سی که ی ی

نم رشان ن ر به تع ی می افتدط ب ارانی

زحمت شانط مبدل سازیم .راه حلط

از آمران کشتار رراران زندانی س اسی در

که حتی شانس کار با این دستمردراو

سرنگ نی انقالبی رژیم سرمایه دارو

دره شصت ب ده و روحانی که رم اره در

شرم آور را رم ندارندط مردم تحت ات اد

جمه رو اسالمی و تالش و مبارزه براو

جنایات رژیم شریک ب ده و در هار

ستم و تبع مط زنانی که در این جامعه

جایگرینی بدیلی س س ال ستی است.

سال ریاست جمه رو اش رمط زندگی و

ن مه انسان به حساب می آیندط ج انانی

نه به انتحابات فرمایشی رژیم

مع شت مردم را به تباری ب شتر کشانده

که ر ز آینده و دورنماو ندارندط نباید

سرنگ ن باد رژیم سرمایه دارو اسالمی

وارد بازو در م دانی ش ند که در آن ر ز

ایران

راو قبل ب دهط یاررا باید ی ی را انتحاب

نفعی ااید آنها نمی ش د .شر این رژیم

زنده باد آزادو! زنده باد س س ال سم!

کنند!

با کل ه باندرا و جنا رایش باید از سر

ش راو رم ارو ن روراو

در شرایط کن نی رمچن ن بخشی دیگر از

زندگی و مع شت مردم بر ده ش د.

کم ن ست

اپ زیس ن ن رط که جرو اردوو رنگارنا

این رژیم که با اامال فشار بر زندان ان

امیارا

تغ ر رژیم با ام د به کمک قدرت راو

س اسی و اق دتیط با م ج اادام زندان ان و

 -1اتحاد

دیگر اامال سرک بگرانه اش به ان ان

 -2حرب کم ن ست ایران

حربه او جهت ایجاد فیاو خ ف و

 -3سازمان راه کارگر

اربستانط اسرائ ل و شرکا ء رستند و به

وحشت در جامعهط خ د را حفط کردهط می

 -4ش راو حمایت از مبارزات

آنها آویران شده اندط خ اران تحریم و

خ ارد از این ررگذر رم به س د ادامه

آزادیخ ارانه مردم ایران -است هلم

سرنگ نی رژیم جمه رو اسالمی رستندط

ح ات ننگ نش بهره ببرد و با کشاندن

 -5ش راو فعال ن س س ال ست و

اما آن را خ اه ناخ اه رم ار کننده نظام

شما به پاو صندوم راو ر وط از

آزادیخ اه -رامب رگ

استبدادو و سرک بگر دیگرو رستند.

"انتخابات" رم به ان ان یک مان ر

-6کان ن اندیشه کپنهاگ  -دانمارک

بنابراین سرنگ نی م رد نظر این ن روراط

س اسی و نمایش فریب ارانه "قدرت"

 -7کم ته حمایت از مبارزات جنبش

نه انتقال قدرت س اسی به اکثریت مردمط

ال ه خ د شما و براو روح ه دادن به

کارگرو ایران -دانمارک

بل ه انتقال قدرت از ارتجاای حاکم به

ن روراو سرک بگرش استفاده کند.

 -8کم ته حمایت از مبارزات کارگران

ارتجاد ضدمردمی دیگر و خطر دیگرو

با نرفتن به پاو صندوم راو ر و و شعار

ایران -فنالند

براو آینده ایران است.

"نه به میح ه انتخاباتی رژیم" این

 -9کم ته خارج کش ر سازمان

کارگران! ت ده راو ستمدیده مردم

نمایش را به رفراندومی براو نشان دادن

فدائ ان(اقل ت)

ایرانط مردم آزاده!

ادم مشروا ت رژیم تبدیل کن م.

 -10رسته اقل ت

این نمایشات میحک به ح و حق م شما

"انتخابات" را به رر ش ل مم ن و م ثر

و انتظارات و آرزوو رایی که شما براو

به فرصتی براو گسترش ااتراضات ت ده

ش راو رم ارو ن روراو

یک زندگی بهتر دارید ربطی ندارد.

او در سراسر کش رط در مس ر مبارزه

کم ن ست

انتخاب کارگران که در این جامعه با

براو سرنگ نی رژیم جمه رو اسالمی و

پنجشنبه  21اردیبهشت  1396برابر با

و

به راو اادامش پر رون تر از دوره

امپریال ستی و در را
ترام

آن را ح مت

و ن ر ارتجاد منطقه نظ ر

صفحه 44
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آنها اشاره کمرده و اکنم ن در ذیمل بطم ر

رست م و بنابراین مهم ن سمت کمه حمرب

http://shooranamayandegan.org

مختصر به آنها می پردازیم .

کم ن ست ایران و اییاا رر ایم شم راو

-1سبک کار

رمارنگی ن روراو م

آنچه تا کن ن گفتمه ایمم در ارتبماب بما

بهانممه تحممریم بمما ن رورمماو اردوو تغ ممر

مناسممبات حمماکم بممر ن رورمماو شمم راو

رژیم و جنا ن ابتی رمراه ش د به اصمل

احتممرام ن رورمما بممه

ژالتم ن سمازو اصم ل یما تئم ریره کمردن

بیراهه !  /روابط عمومی سازمان

استقالل رمدیگر در زم نه راو تش التی

اصل فقدان اص ل ت راه م برد ".این ح م

ط س اسی و ایدئ ل ژو ب ده است .نا گفتمه

دق قا در باره ایمن سمازمان ب شمتراز رممه

راه کارگر

روشممن اسممت کممه ایممن جمممع از گممرین

اایاو دیگر این ش را م ت اند معنما یابمد.

رفقاو اریر ش راو نمایندگان

تعممدادو از ن رورمماو مم

رادی ممال بممر

ررگر ما نگفته ایم که این اتحماد م ت انمد

با سالم ودرودراو رف قانه

مبنمماو دو اصممل سممرنگ نی انقالبممی رژیممم

"حرکت در مس رراو متیاد" باشمد .ایمن

ما در ن شته آخر خ د خطاب بمه شمما

سممرمایه دارو جمه م رو اسممالمی و بممدیل

شم را بمما اصم ل روشممن پایممه ایممش بن ممان

به م اردو اشاره کردیم که ف ر می کنم م

س س ال ستی ش ل یافته است  .پر واضمح

گذارده شده است .مما گفتمه بم دیم و بمر

از طری ت ه بر آنها می ت ان راه اصم لی

است که رمه ن روراو م ج د در شم راو

ایمن بمماوریم کمه بممر ایمن پایممهط رم اریهمما

رادی ال

رم ارو از مص بات ط قطعنامه را ط نظرات

واقدامات مشترک را سمازمان م مدر م و

و انقالبی را پ دا کرد  .بر ایمن بماوریم کمه

و پرات ک س اسمی رممدیگر آشمنا بم ده و

در ا ن حال استقالل گرورهما وجریانمات

تالشها واقدامات بس ارو ازما بر این پایمه

فرض بر آن ب ده است که با این شمناخت

ای ایمن شم را ط حم تفسم رراو ازاد از

وانقالبمی

وارد این پروژه رم ارو شده اند  .در این

مص بات را برسم ت م شناس م .این اتحاد

در ایران طبت اند تاث رو اجتمایی و درخ ر

پروژه که یک حرکت جنبشمی و ژالت نمی

ن ای از اتحاد حربی ن سمت ونم خم ار م

داشته باشد و صداو بمی صمداو مردممانی

اسممت اساسمماا برمبنمماو س سممتم تمم افقی

آنرا تبمدیل بمه حمرب سمانترال ره کنم م .

ش د که نظام سرمایه دارو ورژیم اسالمی

حرکت می کنمد و بما احتمرام بمه اسمتقالل

درا ن حال یاداورو کن م کمه اگمر بنما را

با اسمتبداد وسمرک ب ودی تمات رو لجمام

س اسممی ط تشم التی تمممامی اایمماء پم ش

بر نقص کننمدگان مصم بات و مع اررماو

گس خته اش آنمانرا در فقمر ومحروم مت

رفته و این نه تنهما بمه معنماو م افقمت بما

ش م راو رم ممارو وممانعممت کننممدگان از

فراوان قرار داده وبی حقم قی وحشمتناکی

س اسممتهاو کامممل رمممدیگر ن سممت بل ممه

مداخلممه فعممال ایممن شمم را در مبممارزات

برآن تحم ل کرده است .اما متاسمفانه مما

حتی َ م تم ان در مم اردو منقمد و مخمالف

اجتمایی بگذاریم؛انگشمت اتهمام پم ش از

رمچنان با نم نه برخ رد رفقماو سمازمان

س استهاو رممدیگر ن مر بم د  .تجربمه تما

رمممه مت جممه سممازمان کممارگران انقالبممی

کممارگران انقالبممی ایممران ( راه کممارگر )

کن ن مان ن ر رم ن را نشان می درمد .امما

ایران ( راه کارگر ) خ ارد شد.

روبممروئ م کممه ط ادامممه آن سممنت مع م بی

روابط امم می سمازمان کمارگران انقالبمی

س ال وپرسش ما در ایمن بماره از ایمن

رادی ال و انقالبمی تما کنم ن

ایران (راه کارگر )ر ات اجرایمی در ایمن

رفقا این است که شما از ه سمبک کمارو

گرفتار آن ب ده اسمت  .ن شمته رماو نهمم

ن شته ح می صادر کرده ودر باره نظر مما

دفاد کمرده ایمد وم ن مد؟ شمما مع اررما

ودرممم ایممن رفقمما در تائ ممد و صممحت آن

در رابطه با ش راو رم ارو ن شته اسمت

وتفس رراو تان از اص ل اول ه ایمن اتحماد

ن اتی است که ما در آخرین نامه خ د بمه

" این تر که ما یک جریان شمل و ژالت نمی

کدام است؟ بس ارو از اایاو این شم راط

***

رم ممارو بممر اسمما

براو حل بحرانهاو تا کن نی

است ار شده است تا جنبش م

است که
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شمارا بخاطر دفاد از جمهم رو پارلممانیط

ن شته رفقاو سازمان کارگران انقالبی

که منافع فرقه او و م اضع بخمش مسملط

اتحادیممه گرایممی و س اسممت رفرم سممتی

ایران ( راه کارگر ) نان است که گ یا به

سازمان شان را بر مصالح ومنمافع جنمبش

مبارزه در ار ب قمان ن اساسمی بمراو

تممممازه گممممی از تاکت همممما ط س اسممممتها و

وکم ن ستی ارجح م دارند ؛ آنمان در

تام ن اجتمایی ط تع ن دستمرد متناسب با

استراتژو ن روراو متش ل در ش را آگاه

مقابممممل م ضمممم اات نسممممبتاا واحممممد ط

ت رم و نه تع ن سبد ررینه راو خمان اده

شده اند و یا این ه دنبال پ ش برد س ستم

ازاسممتانداردراو گ نمماگ ن اسممتفاده مممی

رمماو کممارگرو و ...گممرایش رفرم سممتی

حربمممی سانترال سمممم دم رات مممک شمممان

کننممد کممه در بسم ارو م اقممع بممه وحممدت

م دانند .ما به صحت یا سمقم ایمن نظمرات

رسممتند و یمما این ممه در تالشممند سمماخت

رزمنممده جنممبش کممارگرو وکم ن سممتی

نم پممردازیم بل ممه م خ م ار م مصممدام آن

سازمانی خ د را به این جمع دی ته کنند و

آس م ب م رسمماند .بنظممر م رسممد کممه ایممن

ضرب المثل را یاداورو کن م که گر رسمم

ح تفس ر خ د در سازمانشان را بمه ایمن

رفتار وس است نشماندرنده بمی ثبماتی در

ش د که مسمت گ رنمد شممارا قبمل از رمر

جمع تسرو درند  .تجربه تا کن نی نشمان

م اضع و بی ت جهی به مسائل جنبش

کس خ ارند گرفت!!  .واقع ت این اسمت

داده است کمه ایمن روش از کمار نمه تنهما

و کم ن سممتی اسممت  .بممراو روشممن شممدن

که تفاوتهاو س اسمی -تماکت ی درم مان

براو جمع آورو ن روراو وسم ع و متنم د

قی ه به پاره او از م ارد اشاره می کن م

در ارتباب با تحم الت

و کم ن سممت س م دمند ن سممت بل ممه

گروربندیهاو

منطقممه او وجهممانی ط گرایشممات مختلممف

م

مخرب است .

ممما در نامممه قبلممی خمم د بممه ایممن دوگانگی اشاره کرده ایم و اینجما انمدکی بمه

خ م د را بممه اش م ال گ نمماگ ن نشممان داده

ما از این رفقا می خ ار م بگ ینمد مه

آن مممی پممردازیم  .ممرا رفقمماو سممازمان

وم درنممد .بممی سممبب ن سممت کممه ن رورمما

آلترنممات و را در مقابممل روش تمما کن م نی

کممارگران انقالبممی ایممران ط بعممد از ب ان ممه

وگرورهاو مختلف با تفاس ر خ دشان در

پ شنها د م درند و راسمتی مرا تما کنم ن

حرب کم ن ست ایران با حرب کم ن ست

مخالفت و یا م افقت بما دیگمر گرایشمات

نداده اند ؟ ما تجربه تا کن نی را مثبت می

کممارگرو ایممران و حممرب ح مت سممت کممه

برخ رد م نند .سبک کار تا کن نی شم را

دان م و آنرا براو رمراری جنمبش م

و

م رد انتقاد اکثریت اایاو ش را ن ر ب د ط

بممر آن بمم ده اسممت کممه ضمممن مباحثممه و

کم ن ستی مف د ارزیابی می کن م .

مبارزه درونی و ب رونی النی ط اصمل را بمر
دم راسی ق و و ت افقی و پرات مک ناشمی

-2اسمممتاندارد دو گانمممه و تئممم رو "
سنجام "

مبنا را بربل که کردن س اسمتها و اطالا مه
راو بعمدو شم را نگذاشمتند ؟ ایمن رفقما
معتقممد رسممتند کممه حممرب کم ن سممت

از آن بگذارد  .بدین معنا ما ارگان مفسمرط

ما رمانگ نه که در ناممه قبلمی متمذکر

کارگرو ایران با جریانات راست ممی رود

کنترل کننده و مرکمرو نمداریم  .مما یمک

شممدیم از روش تمما کن م نی ش م را حمایممت

و در نت جممه نردی ممی حممرب کم ن سممت

حممرب مت ممی بممر سممانترال رم دم رات ممک

کرده و آن را مثبت ارزیابی کمرده و فعمالا

ایران به آنها ط ش را ن مر بمه آنهما سمنجام

ن ست م  .ما یک جبهه س اسی ن سمت م کمه

آلترنات و را در مقابل آن نمی ب ن م  .بنما

می ش د!

اایایش را مق د و مشمروب نمایمد  .مما بما

بر این از استاندارد واحد منطب بمر روش

م م رد دیگممر م ض م د کم تممه یادمممان

آگممماری کاممممل از س اسمممت ط تاکت مممک ط

تمماکن نی در ش م را اسممتقبال کممرده وآن را

م نترال است که رفقما بمه زیرکمی تمالش

اسممتراتژو و سمماخت تشم التی رمممدیگر

پمم ش مممی بممریم  .اممما متاسممفانه رفقمماو

کردند آن را مس ت بگذارید  .این رفقما

این پروژه را شرود کرده ایم  .ما از صمفر

سممازمان کممارگران انقالبممی ایممران ( راه

به دل ل منافع سازمان شان مصمالح جنمبش

شرود نمی کن م.

کارگر ) استانداردو دوگانه پ شمه کمرده

را با استانداردراو دو گانمه بمه پم ش ممی

اند که این دوگانگی رفتار طنشمانه آنسمت

خمارج از

صفحه 46

برند  .ش ایت رفقاو اتحاد م

دوره جدید شماره 3

تیرماه 1396

بولتن مباحثات علنی

کش ر از کم ته یادمان مم نترال ایمن بم د

جان بدر برده و شاردان آن درمه خم ن ن

که رفقماو کم تمه یادممان بما رم مارو بما

 60وبس ارو از جریانمات م

انقالبمی و

حامی این کارزار را ا امل پروژه " رژیم

ن رورممائی کممه در ممار ب مع اررمماو

رادی ممال بمم د .آنممان م خ اسممتند درآن

نج " و وابسته به امپریال سم تحل ل کرد

شمم راو رم ممارو نمممی گنجنممد کم تممه

دوره سم م ت وان مممار ط تصم م یردره اول

و در زمانه ک تاری پس از آن ط بما بخشمی

واحممدو تش م ل داده انممد و بمما ن رورمماو

حاکم ت رژیم اسالمی ط آن دوره وحشمت

از رمممان ن رورمما و " رژیممم ممنج " بممه

راست وارد اتحاد امل شمده انمد  .بما ایمن

وتمماری ی وقتلعممام را در ابعمماد گسممترده

رم اریشان در ش را ادامه دادنمد!! معلم م

ترت مممب ب ان مممه رممماو اول و دوم و سمم م

داخلممی وب م ن المللممی بممه مردمممان ایممران

ن سممت کممه آیمما در پممس ایممن رم ممارو ؛

ش راو رم ارو را نقمم کمرده انمد  .آیما

وجهممان نشممان درنممد .م خ اسممتند کممه

ش راو رم ارو بمه پمروژه "رژیمم منج

این ش ه طر مسئله با نظمر اخ ررفقماو

نگذارند طالیه داران اصمال ح م متی ط از

سنجام " شده است یا نه ؟!

ر ئت اجرائی از یک ج رر ن سمتند ؟ آیما

آن دوره تاریمممک وراه پ ممممایی خممم ن ن

به این ترت ب ش راو رم مارو " سمنجام

روحان مممت حممماکم در قبیمممه قمممدرت ط

" ن روراو راست نشده بم د ؟ مما از رفقما

نستالژیهاو طالیی ارائه کنند .روشمن بم د

کم تممه اقممدام پمماریس بمما برگممرارو

مممی خ م ار م از بحممران کم تممه یادمممان و

ورسممت کممه آن کممارزار مثممل رممر پممروژه

اکس نی در ااتمراض بمه سمفر روحمانی و

س استهایشان در آن رابطه پرده بردارنمد

دیگمممرو داراو اشمم االت ونقمممص رممماو

شرکت اناصر فعال و رزمنده

انقالبی

و آن را بمما س اسممتهاو کن ن شممان مقایسممه

متعممددو بمم د .اممما روش ورفتممار ر ممات

که تعدادو از آنها ای ش راو رم مارو

کنند .از نظر ما رر دوو ایمن دو واقعمه از

اجرایی بااث شمد کمه انتقمادات واقعمی و

ب م ده و رسممتند ط ایممن رفقمما را دوبمماره بممه

یک جنسند و باید با روش واحدو با آنها

بجا به امل رد فعماالن ومسمئ الن کمارزار

س سمم ه انممداخت  .در اینجمما رممم رفتممار

برخمم رد کممرد  .پرسممش ایممن اسممت کممه

ایممران تریب نممالط زیممر خممروار رمما اتهممام

دوگانممه واتهامممات وابسممتگی بممه س اسممت

براستی تئ رو سنجام این رفقا در بحران

سممنگ ن گممم شم د و جممرات ابت ممار امممل

رژیم نج " به فعاالن این کارزارو کم تمه

مرب ب به کم ته یادمان ه جایگاری دارد

فعممال ن از تممر

اشممتباه سمملب شم د .اممما

طس است رفقاو سازمان کمارگران انقالبمی

؟

آنچه براو این رفقا حادث شد؛ تنها خشم

ایران ب د .انتقادات بی پایه وخشممگ نانه

بممراو نشممان دادن اسممتاندارد رمماو

فروخفته خان اده را وفعال نی ب د که رمه

رفقا طاز کم ته او که تظماررات ااتراضمی

دوگانه ودوگانگی رفتار این رفقا م تم ان

تالششممان را گممذارده ب دنممد کممه ب ما ارائممه

ال ه سفر روحانی را سازمان م داد ط تنهما

به نم نه ایران تریب نال اشاره کرد .رفقاو

اسممناد وشمم ارد وتص یررایشممان طتمماریخ

براو این ه شعارراو "آزادیهماو بمی ق مد

سازمان کارگران انقالبی ایران (راه کارگر

دیگمممرو از آن دوره خم م ن ن بن یسمممند.

وشرب س اسی و الحام داوطلبانمه ململ "را

) به کارزار ایران تریب نال و رفقماو فعمال

متاسمممفانه اتهاممممات ر مممات اجرایمممی و

اامممالم ن مممرده و بمممراو سمممازمان دادن

آن پی گ رانه اتهامات بس ار بررگی زدند

روشهاو نقد آن ال مه مخالفمانش ط نمان

گسترده ترین حرکت مم من ال مه سمفر

در حال ممه م دانسممتند کممه ایممن اتهامممات

آل ده به خشم ودشمنی اسمت کمه ررگمر

روحانی؛ تنها بر سمرنگ نی رژیمم اسمالمی

سممخ ف بمما ر یممت وتممالش وزنممدگی آن

نم ت اند تاث ر مثبتی بر س استها وروشهاو

بدست مردمان ایمرانط آزادیهماو اساسمی

رفقا -ال رغم رر انتقمادو  -ب گانمه بم د.

منتقممد شممده گممان بگممذارد .در آنجمما رممم

س اسی وممدنی مردممان و ...تاک مد کمرده

کارزار ایران تریب نال ط متش ل از خان اده

سممازمان کممارگران انقالبممی ایممران ( راه

اسممت .رفقمماو سممازمان کممارگران انقالبممی

راو اادام شمده گمان ط زنمدان ان س اسمی

کارگر )ط کارزار ایران تریب نال وسازمانها

ایران از رممه اایماو شمرکت کننمده در
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این کم ته شناخت داشته اند طامما بمدالیلی

بل ه خ است آزادیهماو س اسمی و ممدنی

نم خ استند در این کم ته حی ر یابند واز

آن م رد تائ د قرار گرفته ب د .باید اضافه

حرکت جمعمی حمایمت کننمد طامما بجماو

کن م که اطالاات ارائه شده ت سمط شمماط

رفقاو سازمان کارگران انقالبی ایمران

آن ممه دالیممل واقعممی اممدم مشارکتشممان را

در م م رد صممادر کممردن اطالا ممه مسممتقل

(راه کممارگر ) معتقدنممد ن رورممائی کممه در

ااالم کنند طبا بهانه قرار دادن فقدان اصمل

ش م را ن ممر نممادق

و غ ممر واقعممی اسممت .

کردسممتان وارد اتحمماد امممل بمما ک ملممه

آزادیهاو بی ق د وشرب س اسی در ب ان هط

نماینممده گممان سممازمان ممما فقممط پ شممنهاد

سازمان کردستان حرب کم ن ست ایمران

کم تممه پمماریس واایمماو آنممرا بممه پممروژه

حمایممت از اطالا ممه اکسمم ن پمماریس را

شممده انممد جممرو پممروژه " رژیممم ممنج "

"رژیم منج" سمنجام کردنمد! ایمن رفقما

دادنممد و ش م راو رم ممارو تنهمما بمما یممک

رستند .این تحل ل مشمخص ایمن رفقما از

فرام ش م نند که در ب ان ه اول شم راو

اطالا ه مستقل خم د خ ارمان شمرکت در

اوضاد ایران و مشخصاا کردسمتان اسمت .

وکم ن سمتط بمه

اکس نهاو ااتراضی پاریس شد .در اینجا

ولی بب ن م ه مقدار واقع ت در خ د دارد

درخ است رفقاو حرب م ل م طاین بند از

ر چگ نه اطالا ه آلترنات

پ شمنهادو در

ب ان ممه حممذف شممده ب م د و رفقمماو ر ممات

شمم را ارائممه نشممده بمم د ومطممر نبمم د.

پروژه رژیم نج که سالها در دسمت ر

اجرایی آنرا پذیرفته ب دنمد وآنمرا ممانعی

رمانگ نه کمه ممی ب ن مد تئم رو "ب رارمه

کار دولت آمری ما قرارداشمت ط بما نتمایج

براو رم اریهماو دائمم وایجماد آلترنمات

سممنجام" بنمما بممه تعریممف ایممن رفقمما و بمما

س است فاجعمه بمارش در خاورم انمه ودر

درمقابل رژیم اسالمی سرمایه نم دانستند!

اسممتانداردراو دو گانممه و نممد گانممه اشط

رابطه با مردمان آن ط ررینه راو سنگ نی

در رمان ب ان ه نشست اول طبه درخ اسمت

امالَ خ د این رفقا و کل ش راو رم مارو

ببممار آورد .ایممن س اسممت ررینممه بممار در

رفقاو اقل تط ح جدایی حذف ممی شم د

را بممممه جریانممممات راسممممت ط مرتجممممع و

ایاالت متحده با انتخاب اوبامما ط از دسمت ر

ورف م روب من مارکاریممان  -نماینممده ایممن

امپریال سممم از یممک طممرف و بممه دولتهمماو

اصلی کار خارج شد و حتیَ به رم اریهماو

سازمان ط به آن تم ن م ند .جالب ایمن

مرتجع و جنایت ار اربستان و اسمرائ ل از

تاکت ی آمری ا و ایران در اوضاد ارام ط

است که این سازمان طدر یمک جممع م

طرف دیگرم ت اند سنجام کند و در واقع

و مهم تمراز آن بمه ت افم

ژنم وقمرارداد

وکم ن سممتی کممه مسممئله آلترنممات نظممام

رمه ما را به ا اممل پمروژه "رژیمم منج

اتمی – ماب ن رژیم اسالمی وشش قمدرت

سرمایه دارو ورژیم اسمالمی را دردسمت ر

"تبدیل کند!!

ب ن المللی منجرشد .این ت اف ط در ام ن

نمایندگان احمراب م

الممف  -اتحمماد امممل م م ردو اخ ممر در
کردستان

.

داردطبه درخ است حذف دواصمل کل مدو

 -3تحل ل مشخص و تاکت ک

حال بمه کمارش فیماو تنشمج فمی مماب ن

آزادیهاو بمی ق مد وشمرب س اسمی و حم

در نامممه رفقمما اشمماره شممده اسممت کممه

رژیم ایران وامری ما انجام مد .در راسمتاو

جدایی ملل تم م ن م نمدطاما بمراو یمک

تاکت ک بما نگماه بمه اسمتراتژو از تحل مل

این ت اف ط براو بس ارو از قدرتهاو ب ن

اقممدام دم رات ممک کممه گسممترده تممرین

مشخص استنتاج می ش د  .مما ن مر نم ن

المللی ط کاب نه روحانی گرینمه مطلم بی در

ن روراو س اسی در آن مشمارکت دارنمدط

می اندیش م  .اما بب ن م این رفقا طب اداا

شممرایط کنمم نی ورم ممار مناسممبی بممراو

برگنجاندن این دو خ است تاک د م نمد!!

ن ن پایبندو به ایمن نگمرش دارنمد  .در

رم اریهمماو منطقممه ایسممت .ب اسممطه ایممن

ناگفته پ داست کمه انتقماد آنهما در مم رد

نامه رفقاو سازمان کارگران انقالبی ایران

تغ ممر س اسممت بم د کممه ن رورمماو اصمملی

کم ته پاریس واطالا ه آن از ریشه و بمن

دو مم رد مشممخص در ایممن ارتبمماب وجم د

پروژه " رژیم نج " کمه در کنفرانسمها و

دارد که ما به آنها می پردازیم .

سفارتهاو امری ا رفت و آمد می کردند و

بی اسا

ب د ورست .در آن اطالا ه ط از

"ااالم ه حقم م بشمر" دفماد نشمده بم د ط

سفارشهاو س اسی می دادنمد ط مجبم ر بمه
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تغ ر ریل شمدند .ال مرغم تغ مرات در

کردسممتان ط درتممالش جلممب ایممن جنشممها

رفقاو سازمان کارگران انقالبی ایمران

ط وتشممدید

وفعال ن آن ب ده اند .بی سبب نب ده است

( راه کارگر ) معتقدند کمه تاکت شمان در

فشاررا به رژیم اسالمی براو اقب نش نی

کممه حت میَ حممرب دم ممرات کردسممتان در

م رد انتخابات منتج از تحل ل مشمخص از

راو ب شتر وتغ ر در س اسمت خاورم انمه

دوره او شعار سرنگ نی جمه رو اسالمی

اوضمماد ایممران اسممت  .ممما در ن شممته قبلممی

اشط س است کلمی تغ مر اساسمی ن مرده

را حممذف و خ ارممان مممذاکره بمما رژیممم

خ دمممان از ایممن رفقمما سم ال کممردیم ممه

انقالبمی و

اسالمی شد طتا نف ذ خم د را بمر بخشمهاو

شرایطی در رفته راو گذشمته و پم ش رو

کم ن ست کمه از حم تع م ن سرن شمت

دیگرو ازمردم کردستان گسترش درد!!

باید تغ مر ممی کمرد تما س اسمت تحمریم

مردمان ایران و خ د ح متی آنهما دفماد

در رممم ن راسممتا حممرب ک ملممه خ ارممان

ا ض می شد ؟ این رفقا معتقدند کمه مما

می کند؛ مقابله با مداخله قدرتهاو خارجی

فعال ت س اسی -مدنی در کردستان شمد .

نباید بش ل کل شه او از تاکت مک تحمریم

ی ی از بن انهاو اصلی س است وبرنامه آن

سمازمان زحمت شمان بمراو یمک دوره بمه

اسممتفاده کن م م ط بل ممه بایممد بب نم م تحممت

م باشممد.بنا بممراین ر چگ نممه رمسمم ئی

مبارزه مسلحانه روو آورد وپس ازممدتی

شرایط م ج د ه تغ راتی پ ش می آیمد

استراتژیک س اسی بم ن س اسمت انقالبمی

ناکارآمدو این تاکت ک ط بمه کمار س اسمی

وآنگاه تع ن تاکت مک کنم م  .مما از ایمن

خ دح متی مردمان با پروژه راو رژیمم

پرداخت ( البته مصاحبه سازمانی این رفقما

رفقا مجدداا درخ است می کن م که بمه مما

را با تل یری نی از رم ن ن روراو به زامم

بگ ینمممد کمممدام سمممناری و احتممممالی در

اممما در تحل ممل مشممخص کنمم نی ایممن

این رفقا ن رورماو " رژیمم منج " را ن مر

ار ب جمهم رو اسمالمی قابمل تصم ر

ن رورا ه می کنند ؟ آیا رمچنمان پمروژه

شمممارد بم م ده ایمممم ) .حمممرب دم مممرات

است که می ت اند م جمب تغ رتاکت مک

سم نارراو اراق ره کردن ایمران و لبمی

کردسمتان ایمران ن مر بما تحل مل از تغ مر

تحریم ش د ؟ آن سمناری را لطمف کمرده

رمماو ایرانممی در دسممت ر اسممت ؟ تحل ممل

شممرایط و حممذف پممروژه " رژیممم ممنج "

براو این جمع بازگ نمایند.

مشخص از شرایط کنم نی خمالف ایمن را

بممراو مطممر و جممذاب کممردن خمم د بممه

رمانگ نه که می ب ن د در واقع ت اممر

نشمممان م درمممد .در اردوو سراسمممرو ط

تاکت ممک مسمملحانه روو آورد ط زیممرا کممه

براو این رفقا شرایط مشخص ن سمت کمه

کنفرانسها و سم نارراو سریالی پمروژه "

پممروژه " رژیممم ممنج " از دسممت ر خممارج

تاکت ک را تع ن می کند ط بل مه تاکت مک

رژیم نج " بعد از روو کار آممدن اوبامما

شده بم د .ط رممانط ر کمه ممی ب ن مد ایمن

آنهاست که به شرایط مشخص تع ن ممی

به پایان رس د ط تما آنجما کمه رضما پهلم و

دیگر تحل ل مشخص ن ست کمه تاکت مک

بخشد  .تردید و س ته این رفقما در معلم

مهمتممرین انصممر سراسممرو ایممن پممروژه

را می سازد  .این تاکت ک است که تحل مل

کردن اطالا ه تحریم ش را ب ش از آن مه

خ اران ااتصاب ام می و انقمالب ت سمط

مشخص را می سمازد و مم من ممی کنمد و

معل ل شرایط مشخص و ج انب مترتب با

کارگران شد ! روشن است که او کارگران

ماننممد تخممت پروگممر

سممرو تممه تحل ممل

آن باشد ط ب شتر تناقیات ناشی از تمایل

را براو به قدرت برگرداندن سلطنت ممی

مشخص را می زند و با استفاده از ی ی دو

تاکت ی ایمن سمازمان را بمه نممایش ممی

خ ارد نه براو این ه کارگرانط حاکم ت

فاکت فرای تحل ل مشمخص را بمه قم اره

گذارد که رم راو ااتراضی و رم تحمریم

اکثریممت اظ م م مردمممان و خ دح م متی

تاکت ک در می آورد .

را رمرمممان تبل ممغ و تممرویج مممی کنممد.

کممار سممف د وآمممدن تراممم

است .روشن است بمراو م

نج وج د ندارد .

شان را سازمان درند .در منطقه کردستان
جریانات واحراب کرد ط بات جمه بمه رشمد
جنبشممهاو اجتمممایی در شممهررا ومنمماط

اغتشمماش ودوگ نممه گممی در برخمم رد بمما
ب – اوضاد مشخص ایران و تاکت مک
انتخابات

انتخابممات در ایممران اسممالمیط نشممانه رمماو
سردرگمی در م ان انتخماب بم ن تحمریم
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ودادن را و ااتراضی اسمت .تماریخ رممه

وخممارج شممدن از کنگممره مل تهمماو ایممران

زم نممه تشم التی ط کمماراکترو ط س اسممی و

نمایشممهاو انتخابمماتی و رمممه فاکتهمماو

فدرال بهانه قرار داده تا "ثابت" کنند کمه

تممماکت ی را مبنممماو تصممم یه ط اخمممراج ط

مشممخص در اینبمماره طجنبممه رمماو فراممی

حرب کم ن ست ایران بمه "اردوو جنما

جداسرو و انشعاب قرار داده و م درد .

بممراو تع مم ن تاکت ممک ایممن سممازمان در

ن ابتی " پ سته اسمت!! رمگمان واقفنمد

ما رمچنان ت رار می کن م و رمه رفقما

انتخابات رژیم اسمالمی رسمتند! س اسمت

که سازمان مما رم شمه بما جنمبش فمدرال

را فرا می خم ان م کمه بما پرر مر از سمنت

زدن کاندیممداو ب ممت رربممرو و متمرکممر

دم ممرات آذربایجممان رابطممه رف قانممه او

رمماو مع م ب یمماد شممده ط بمما سممعه صممدر

شدن حممالت ال مه ولمی فق مه وآیمت ا

داشممته اسمممت.ما از ابتمممدا م اضمممع مم

رمانگ نه که در شم راو رم مارو بما رمم

جمالد ط نشمانه آنسممت کمه دوقطبمی شممدن

ورادی ال این جنمبش در قبمال جنبشمهاو

امل کرده ایم راه پ ش رو را رمچنان پی

جامعه روو این کاندیمداراط نسمتالژو 88

مردمممی طدر قبممال ح م تع م ن سرن شممت

گ ریم .

را زنده م ند و ر ات اجرایی بر این مبنما

مردمان ورمبستگی مردمان بمراو آزادو

ممما در ن شممته قبلممی امممان ممه بایممد

ف ر م ند کمه تاکت مک تحمریم طکمارایی

وبرابرو وخ دح م متی را حمایمت کمرده

کردمان را به ش راو رم ارو ااالم کرده

الزم را بممراو برافممروختن یممک جنممبش

ایم و رابطه رف قانه وصم مانه او رمراه بما

ایممم و رمچنممان بممر آن تاک ممد داریممم و از

اجتمایی ندارد! اما رفقا این را نم ت انند بمه

دیممال گ ونقممد رف قانممه بمما آنهمما داشممته

ش م راو رم ممارو درخ اسممت مممی کنمم م

صممراحت بگ ینممد! مگممر این ممه ایممن رفقمما

وداریم .اما ما متعجب م ر ات اجرایی کمه

مباحثممه وگفتگمم و النممی در بمماره ایممن

سناری و تغ ر تاکت ک از تحل ل مشخص

س است خصمانه او در قبمال ایمن جنمبش

اخممتالف نظممررا در جلسممات پالتمماکی ویمما

را بممازگ کننممد و ممما را متقااممد سممازند .

ورربرانش داشت ط گ نمه بمراو پ شمبرد

سم نارراو النی سازمان درد .قطعا بحث

پاسمخهاو تمما کنم نی ایمن رفقمما در مم رد

پممروژه اش ط بممه ب ان ممه ایممن رفقمما ت سممل

س اسممی –ایممدئ ل ژیک النممی م ت انممد بممه

کاندیدارا که یک نفر را جنایت کمار و در

جسممته تمما حممرب کم ن سممت ایممران را بممه

غنمماو کاروپ شممبرد متمدنانممه کممار یممارو

مم رد دیگمران سم ت اخت مار ممی کننممد

پروژه" رژیمم منج " سمنجام کنمد .یمک

رساند.

کافی ن ست و در ضممن تحل مل مشمخص

جریان جدو س اسمی نم ت انمد بمراو ایمن

با درودراو رف قانه

رم ن ست  .بل ه بس ارقدیمی است .

تغ رات رخشی طبی ن از از انتقماد ونقمد

از طممرف روابممط ام م می سممازمان راه

-4جنبش فدرال دم رات آذربایجان
متاسفانه روابط ام می ایمن سمازمان ط

کارگر

باشد!
رفقاو اریر

پ روز زور نا

یا د مار فرام شمی شمده انمد یما رمچنمان

رمانگ نممه کممه اشمماره کممره ایممم ممما

12/05/2017

استاندارد دوگانمه او را در قبمال حم ادث

جریاناتی رست م مسمتقل و در ام ن حمال

وس اسممتها دنبممال م ننممد .ایممن رفقمما کممه

بر پایه او س س ال ستی و استراتژیک کمه

ندو پ ش با انتشار ا سها یی از برخمی

تفاوتهاو تش التی ط س اسی ط تماکت ی و

از رفقممماو جنمممبش فمممدرال دم مممرات

ایممدئ ل ژیک داریممم  .جریانممات متیمماد

آذربایجمممانط آنهممما را مممم رد شمممماتت

ن ست م  .رمراه و رم مار رسمت م  .مما بمر

وانتقادرممماو خصممممانه و خ دسممماخته او

خممالف سممنت مع مم ب مم

رادی ممال و

قرارداده ب دند ط اینک اطالا ه این رفقا را

کم ن ستی در ایران در جهت خمالف آب

درنقممد مشممی حممرب دم ممرات کردسممتان

شنا می کن م که رر تفماوت و اخمتالف در
صفحه 50
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رفقای شورای نمایندگان وحزب

س استهاو خطرناک بمراو حمال و آینمده

س س ال ستی و م ضع طبقمه کمارگر لطممه

کمونیست/سازمان اتحاد فداییان

کردستانط وطبقه کارگرایرانط را در حرب

م رند و ن ر بی پایمه بم دن دالیمل رفقماو

کمونیست

دنبال م نند .االوه برآن درشرایط ویمژه

حممرب کممه گ یمما رم ممارو بمما جریانممات

س است حرب کم ن ست ایران درباره

کن م نی کممه ایممن اقممدام ت سممط متحممد ممما

ناس نال مذربی درکردستان به نفع طبقمه

اتحاد امل ورم ارو با جریانات واحراب

درش راو رم ارو ص رت گرفتمه اسمتط

کارگر و س س ال سم اسمتطون ر مماشمات

ناسمم نال مممذربی نظ ممر خبمماب ط حممرب

ایممن شمم را را کممه مبممارزه باگرایشممات

برخی از اایاو ش را با خط مشمی رفقماو

دمممم کرات کردسمممتان ایمممران ط ک ملمممه

ناس نال مذربی ازجملمه ویمایف اساسمی

حرب طجاو بحث و برخ رد مفصملی دارد

زحمت شممان ..سممئ االتی را برایمممان پ م ش

آن محس ب م ش دطبا مش ل م اجه کرده

که به زمان دیگرو م ک ل م ن م.

آورده است ما متن اطالا ه پ شنهادو این

و درتنمماقم قرارم درنممد و شمم را را بممه

الممی الحممال اطالا ممه بممرغم مخالفممت

رفقممارا دربمماره تحممریم انتخابممات ت سممط

دنباله روو از کم

ناس نال مذربی رما و

بخشی ازاایاو ش را منتشمر شمد .بمدون

ش م راو نماینممدگان کممه پممس از اطالا ممه

درنهایت به ت رم ت ده را نسبت بمه آنهما

این ه جایگاه بخش مخالف ن ایمن اطالا مه

مشترک آنها بما جریانمات ممذک ر ت سمط

دامن م رند و آنها را تق یت م نمایمد.ون ر

زیرت تر شم راو نماینمدگان روشمن شم د

رلمت ته ه وارسال شدط بمرغم وارد

در ن م ن شممرایطی ذکرن ممردن نممام ایممن

وحق م آنها راایت گردد وبه خ اننمدگان

کردن برخی اصمالحات مثبمت پ شمنهادو

جریانمممات دراالم مممه تحمممریم شممم راو

اجازه داده ش د کمه بداننمد بمه مه المت

رفقاو کارگران انقالبمی ایمران راه کمارگر

نمایندگان کمه ی می ازاایماو آن حمرب

بخشممی ازاایمماو شمم را ازامیمماء ب ان ممه

که تاحدودو آنرا قابمل قبم لترم رد .امما

کم ن سممتط رمرمممان بمما آنهمما ن ممروارد

خ ددارو کرده اند.

بدل ل ابهامات اتحاد امل و رم ارو رفقما

رم ممارو شممده( و قبممل از صممدوراطالا ه

ازایممن رو باوج داین ممه رونممد شمم ل

با احراب ناس نال مذربی کردستانط ایمن

شم را طاطالا ممه مشممترکی بمما آنهمما منتشممر

گ ممرو اتحمماد امممل رفقممارا ازابتممدا دنبممال

اصالحات را درشرایط ویژه کن نی ولمروم

کرده اسمت)ط م ت انمد درمعمادالت منطقمه

کممرده ایم(البتممه ب شممتر ازطریمم اطممالد

مرزبندو روشن با این کم ط بمدون ذکمر

م م رد س م ء اسممتفاده احممراب ارتجمماای و

رسمممانی احمممراب دیگمممر نظ مممر حمممرب

اسامی احمراب ناسم نال ممذربیط ناکمافی

گروربندیهاو مختلف قرارگ رد و به وجه

دممم کرات وغ ممره مم ن اوایممل مطلبممی

دانسته و آنمرا امیما ن مردیم  .م ن ایمن

المصالحه آنها درمعامالت و بده بسمتانهاو

ازرفقاو حرب دراین بماره منتشمر نشمده

ن د رم اریهارا با احراب مذک ر نه به نفع

پشممت پممرده بمما کممم

رمماو ارتجمماای

بممم د وبعمممد ازجمممارو شمممدن انتقمممادات

طبقه کارگروزحمت شان کردستان و نه به

وامپریال سممتی کممه ایممن احممراب باررمما

خ شممبختانه بمما ی ممی دومقالممه ومصمماحبه

نفممع حممرب کم ن سممت ایممران م ممدان م

خ ارممان کمممک ویممارو ازآنهمما شممده انممدط

ازدالیمل رفقما مطلممع شمدیم) ولمی رر ممه

ومعتقدیم ررگ نمه حمایمت از ایمن اقمدام

قرارگ ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرد.

پم ش م ممرویم ابهاماتمممان ب شممتر م شم د

رفقا تشم ی ایمن رفقما و یاتای مد آندسمته

البته این ه اتخماذ نم ن س اسمتی ازسم و

ازایمممن رو ازرفقممماو حمممرب درخ اسمممت

ازرفقائی درحرب است کمه ب شمتر نم ن

رفقمماو حممرب تمما ممه حممد بممه ارممداف

م ن م دریمک جلسمه رو بمه ب مرون و یما

رف

صفحه 51

دوره جدید شماره 3

تیرماه 1396

بولتن مباحثات علنی

حتی درونی درایمن بماره واداممه س اسمت

ایممران اسممت .در ایممن رابطممه رممر یممک از

م ک ل کردیم .اینجا رم اگر نخ ار م نقد

رم ممارو واتحمماد بمما جریانممات ناس م نال

جریانات م ج د در رم ارو نقمد خم د را

تع ن ت ل ف با جریانی را طر کن م باید

دارد وممما اص م ال در م م رد اایمماو دیگممر

رم ن حد از ت اف را براو ممرز بنمدو بما

رم ارو نقد مشابهی نداریم  .تا آنجما کمه

آنچه اتفام افتاده فعمال بمراو کمار جمعمی

به ما مرب ب است ما ن شمت م وب شمتر رمم

کافی بدان م .به اضافه این ه رمچم ن یمک

خ ار م ن شت ط مسمئله برخم رد بمه ایمن

جریان مستقل ام ان برخ رد راو رر ه

کرده اند م پرس م ت ل مف آن بخمش از

نقمد اسممت .روش نقممد وارممداف آن مم رد

وس عتر را خ ار م داشت.

ن رورمماو ش م را کممه باشممما اخممتالف نظممر

ت اف م جمعممی ن سممت .ن م ن انتظممارو از

البتممه شمماید منظ م ر شممما از مماشممات

داشتند وب ان ه را امیا ن ردندطوبمه تعب مر

جمع نمی ت ان داشت تا برخ ردو مشمابه

سممایرین رمم ن نگمماه باشممد کممه مممن دارم

شممما یممک س م م اایمماو ش م را را شممامل

به مسئله داشته باشند .زیمرا سمبک کمار و

ت ضمم ح م ممدرم  .مماشممات تمماریخ دارد

نگاه ما مشابه ن ست .ما در حد مرز بنمدو

وگرایشی راست در جنبش است که فاقمد

م ج د در اطالا ه مسئله جمعی را از حد

استقالل راو است ومدام در جهت مع نمی

اقممل رمما برخمم ردار م ممدان م« در شممرایط

غش می کند .و آن جهمت مار مت واقعمی

کنمم م نی رمچنمم م ن بخشممممی دیگممممر از

اوسمت  .آیما نم ن گرایشمی در جممع ممما

کرده و رو به ب رون ت ض ح درند که مرا

اپ زیس ن ن رط که جرو اردوو رنگارنما

رویت شده است؟ می ت ان آنرا م ضم د

ب ان ممه مربمم ر را امیمما ن ممرده انممد؟یا در

تغ ر رژیم با ام د به کممک قمدرت رماو

بحثی النی یا درونی رر ط ر که بخ ار مد

مناسمممبات درون شممم را از نممم ن حقمممی

آن رمما ح مممت

قرار داد وبدنبال آن در جمع گشت شماید

و ن مممر ارتجممماد منطقمممه نظ مممر

وج د دارد!  .اگر منظ رتمان نگارهمایی از

اربستانط اسرائ ل و شرکا ء رسمتند و بمه

این دست است من از بحمث اسمتقبال ممی

آنها آویران شده انمدط خ ارمان تحمریم و

کنم وشاید بت اند ما را قدمی جلم تر ببمرد

سرنگ نی رژیم جمه رو اسالمی رسمتندط

و خ درا از این زاویه رم بررسی کن م.

مذربی و ضرورت آن دراین برره زممانیط
ت ض حات ب شترو بدرند.
درضمممن ازرفقائ ممه ب ان ممه را امیمما

م ش ندط ه م ش د ؟ از نظر شما آنها رمم
ح دارند زیمر انم ان بخشمی از اایماو
ش اراو نمایندگان م اضمع خم د را اامالم

امپریال سممتی و در را
ترامممم

برخ ردارن ستند.

با تش ر از ت جه تان

اما آن را خ اه ناخ اه رم ار کننمده نظمام

اما بخش دوم ن شته رفقا مسئله آئم ن

اسمممممتبدادو و سمممممرک بگر دیگمممممرو

نامه او است  .زمان مه بحمث آیم ن ناممه

رستند .بنابراین سرنگ نی م رد نظر این

ب د رمه رفقما م داننمد کمه رف م یمدو از

ن روراط نه انتقال قدرت س اسی به اکثریت

جانب شماو من از طمرف شم را در کم تمه

مممردمط بل ممه انتقممال قممدرت از ارتجمماای

رمارنگی ب دیم  .آی ن نامه امدتا ت سمط

حاکم به ارتجاد ضدمردمی دیگمر و خطمر

رف

یمدو جممع بنمدو و ن شمته شمد .در

دیگرو براو آینمده ایمران اسمت ».رممان

رمان زمان ممن ضممن مشمارکت در ایمن

کممارو کممه در م م رد اطالا ممه منتظممرو و

امرمسممئله ح م اقل ممت را طممر کممردم  .ر

معلم ن کردیم .و خطماو نظمرو و املمی

یدو با آن مخالفتی نداشت اما در امل بما

بخش اول ن شته رفقاو اتحاد فمدائ ان

که به نظر ما در جریانات پ شنهاد درنمده

نقد رایی روبرو شد و در نشست سم م یما

مرب ب به نقد امل مرد حمرب کم ن سمت

وج م د داشممت بممه پروسممه رمماو دیگممرو

دوم بطم ر کلمی کنممار رفمت .ممن کماکممان

روابط ام می اتحاد فدائ ان کم ن ست
14ماو 2017

***
به رفقای شورا واتحاد فداییان
کمونیست/سعید سهرابی
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پ رو حم اقل مت والنمی شمدن نظمراتش

م دارد وضمن تاک د م کمد بمر ت افم ط از

راستاو رمس یی با آمری ا و اسمرائ ل بمه

بعن ان اقل ت ش راو رم مارو رسمتم در

آزادو سخن م گ ید قدم بررگی در رشد

تحریم "انتخابات" پ سته انمدط مخمدوش

رمممه م م ارد ضمممن تبع ممت از آی م ن نامممه

رمگرایمممی واصمممالت اشمممتراکات اسمممت

کمممممممممممممممممممرده اسمممممممممممممممممممت!

کنمم نی بممر آن تاک ممد کممرده ام .اگرممما

ورم ارو را قان نمند و تسه ل م ند.اگر

در این ن شته ک تاهط ضمن این مه ت ضم ح

نت انست م با منط ناقص خ د رفقا را قمانع

امممر رم ممارو کفمماف درممد وی ممی ی ممی

داده می ش د که انتخماب ایمن تاک تمک از

کنمم م شمماید حمم ادث و منممافع لحظممه او

رمدیگر را فرس ده واوت ن ن م یق نا رمر

طرف ک مه لمه نمه س اسمتی تمازهط بل مه از

وپ ش آمد را زورش از منطم مما ب شمتر

معیممل م ت انممد ام ممان پ شممرفت رممم

مصمم به کنگممره رمماو ک مممه لممه پشممت انه

باشممد .بگممذار پراگمات سممم مثممل ش م طان

قرارگ رد.

مممیگ ممرد و از نظممر تمماریخی در جنممبش

گاری کمک کند  .با این حسماب اول بایمد
ای ن نامه را تصح ح کرد و بعد آزادیهماو
بی ق مد وشمرب را دسمت پرنسم پها داد و

با بهترین آرزو را براو رم ارو
سع د سهرابی 140517

پرداخته ممی شم د کمه ایمن مالحظمات یما
انتقادات "رادی ال" که از پ ز و خم رماو

دید تا با آن مه م ننمد .رمم ن جما الزم

مبارزه واقعی و طبقماتی بمدور اسمتط اگمر

است که ح فراکس ن را رم به رسمم ت

اح انا تاکن ن از جانب ک مه له املمی ممی

***

بشناس م م و رمگرایممی وسممازمان ابی ن ممرو
رممماو رمممم نظمممر را تسمممه ل کنممم م .در

کردستان تازگی نداردط به ایمن ن تمه رمم

شدط جر منروو ب دن جریمان کم ن سمتیط
در کردستان پمی آممدو نداشمت و اممروز

تاکتیک مشترک بایکوت انتخابات

نمی ت انست م از پایگماه اجتمماای جریمان

م ت اند بعن ان فراکسم ن یما اقل مت ایمن

در کردستان و دغدغه چپ ها /

س س ال ستی در جامعمه کردسمتان سمخن

جمع م ضع گ رو کنند  .اینها رمه تسه ل

هلمت احمدیان

بگ ئ م .و ک مه له او داشمت م بما مجم امه

اینص رت شما م ت ان د یما رمر یمک از مما

امر رم ارو و سازمان اب ست .این ح بمه

بای ت دسته جمعی نمایش انتحاباتی

رمه ما کمک م ند واقل ت بم دن شمترو

رژیممم از طممرف سممازمانرمما و احممراب

رادی الط اما منروو و بی ربط به کشم ش

است که در خانه رمه م ت اند بخ ابد .ایمن

کردستان ایران این سئ ال را براو بعیمی

رمممماو واقعممممی درون ایممممن جامعممممه.

اصل مثل رممه اصم ل دیگمر فقمط بایمد از

از افراد و ن روراو س اسی م

بمه م مان

الزم به ت ضم ح اسمت در ایمن ن شمته ممن

تجربممه تمماکن نی اسممتفاده کنممد و تعط ممل

آورده که آیا اتخاذ این س است و تاکت ک

نخ اسممته ام کممه بممه ادب ممات نممازلی کممه در

نابردارو آنرا تیم ن کند زیمرا تما کنم ن

بای ت جمعی این باصطال انتخابماتط بما

فیاو مجازو از طرف بعیی از افمراد در

برخی رفقا خ درا کل د دار اص ل م داننمد

ارممداف و اسممتراتژو ک مممهلممه (سممازمان

این رابطه ب ار گرفتمه شمده اسمت پاسمخ

و از اص ل بسمته بمه منمافع خم د اسمتفاده

کردسمممتان حمممرب کم ن سمممت ایمممران)ط

درمط بل ه ب شتر خ د را ملرم بمه ت ضم ح

م نند و کمرده انمد و حتمی اصم ل جدیمد

رمخممممممم ان اسمممممممت یممممممما نمممممممه؟

س اسممت مممان در ایممن رابطممه دیمممده ام.

آفریده واسمی رم بمرایش گذاشمته انمدیا

گفته میش د ک مهله با این اقدامط با ت جمه

ک ممممه لمممه در کردسمممتان و ن مممر حمممرب

تفس ر راو مع ن خ درا بسته بم رد اصل

به س استرا و استراتژوراو متفاوتی کمه

کم ن ست ایمران بمه انم ان یمک جریمان

قرار داده اند.در ص رت حل این برخم رد

ایممن ن رورمما در کردسممتان دارنممدط مممرزو

سراسروط تالش کرده اند که رم در رابطه

خمم د غممرض یق نمما نمم ن آیمم ن نامممه

بنممدو بمما بعیممی از ایممن ن رورمما کممه در

با احراب س اسی

و رمم در رابطمه بما

سخاوتمندو که رمه م انع رم ارو را بمر

رمسم یی بمما کمارزار "تغ ممر رژیممم" و در

مسمائل واقعمی جامعمهط روح مه و گممرایش
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س تاریستی را از خم د دور کننمد .مصمالح

س اسمی در جامعممه فممرارم نمایممدط فعاالنممه

ایممن رم ممارورمما نممه تنهمما بممه پ شممبرد

امم می جنممبش کممارگرو و جنممبش رمماو

مشارکت خ ارد کرد» ( .از برناممه حمرب

اسممتراتژو س س ال سممتی ک مممه لممه لطمممه

پ شممرو اجتممماایط اول یممت و قطممب نممماو

کم ن سمممممممممممممممت ایمممممممممممممممران).

نردهط بل ه دق قما در راسمتاو پ شمبرد آن

حرکت این جریان ب ده اسمت .بمه انم ان

س است بای ت "انتخابات" در کردستان

امل کرده است .اگر یک تاکت ک س اسی

مثممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممال

آنچمه در روزرماو اخ ممر بمراو رمممارنگی

ب س له ت ده را اتحاذ ش د و پ روزو ولم

در ارتباب با برخی سازمان رایی که به نمام

ن روراو س اسمی در کردسمتان در مقابمل

محدودو رم بمه دسمت ب ماوردط ممردم از

و کم ن سم فعال ت میکنندط ال مرغم

انتخابممات فرمایشممی رژیممم انجممام گرفتممه

پ ممروزو خ م د روح ممه خ ارنممد گرفممت و

مالحظممات جممدو کممه روو برنامممه و خممط

استط منطب بر س استی مدون با میمم ن

تاکت ممک آنهمما بممه ن روئممی مممادو تبممدیل

مشممی س اسممی و اسممتراتژو آنهمما داریمممط

پ شرو و رارگشا در کردستان است .ایمن

خ ارد شد و کسب رم ن ن رو آنها بمراو

ال رغم این مه پ شم نه س اسمی بعیمی از

سنتط سابقه تاریخی دارد و اولم ن بمار در

خ ر بعدو آماده تر خ ارمد کمرد .اممروز

آنهمما را در سممازش بمما ایممن یمما آن جنمما

سممال  1358در قالممب "ر ممات نماینممدگی

تجدیمممد ح مممات جنمممبش تممم ده او در

ب رژوازوط حتی در م رد احمراب س اسمی

خل کمرد" بما شمرکت ک ممه لمه و حمرب

کردستان از ن ن مس ررایی می گمذرد و

کردستان در ایمن یما آن مقطمعط از خماطر

دم رات کردستان و سازمان ریک رماو

تجدیممد ح ممات ایممن جنممبش بسممتر رشممد

نبرده ایمط اما با وج د رمه اینهما رم مارو

فدایی خل ایران و ش خ ارالدین حسم نی

مبارزات کارگران خ ارد ب دط اگر حمرب

و رمممارنگی بمما آنهمما را در خممدمت تغ ممر

پممممممممممممممممم م ش رفمممممممممممممممممممت.

س اسی آنها ن روو ردایت کننده آن ب ده

ت ازن ق ا به نفع جنبش کارگرو و جنبش

تغ ر شرایط در سمال رماو بعمد و جنما

باشد .این آن حق قت سماده او اسمت کمه

راو پ شروط ضرورو دانسمته ایمم و بمدان

دم ممرات و ک مممهلممه و انشممعاباتی کممه در

نمارمماو ب گانممه بمما مسممائل واقعممی و

اقدام کرده ایم .ما این س است خم د را از

ک مه له و حرب دم رات پ ش آمدط طبعما

پ چ ده جامعهط نمی خ ارنمد و البمد ن مازو

بدو تاسم س حمرب کم ن سمت ایمران در

س اسممت رم ممارو ن رورمماو س اسممی در

رمممممم ندارنمممممدط آنمممممرا درک کننمممممد.

برنامممممه خمم م د ن ممممر گنجانممممده ایممممم

کردستان را به ط ر املی به حاش ه رانمدط

ایممن س اسممتط البتممه در مسم رو رمم ار و

«حممرب کم ن سممت ایممران از رممر مبممارزه

ولممی نفممس ضممرورت آن را در ممار ب

بدون مانع و سنگالر به پم ش نممی رود و

آزادیخ ارانممه و ح م طلبانممه او بممر ال ممه

ویژگی راو جامعه کردستان و مبمارزه بمر

نرفته است .ک مه له تنها با ات اء به پایگماه

جمهمم رو اسمممالمی و رمممر جنبشمممی کمممه

ال ه جمه رو اسالمی و ضمرورت بمه کمار

اجتماای خ د ت انسته است بما ااتمماد بمه

پ گ رانه خ اران رفع و از م مان برداشمتن

انداختن حمداکثر ن مروو م جم د در ایمن

نفس در این راه قدم بگذارد .براو نم نمه

اش ال مختلف تبع یات جنس تیط مذربیط

جامعه بر ال مه ایمن رژیممط ر چگماه زیمر

رم ن م ضع مشمترک بما احمراب س اسمی

ملمممیط س اسمممیط اقتصمممادوط اجتمممماای و

سئ ال نرفت .از ند سال پم ش بما ت جمه

م ج د در کردسمتان در مم رد انتخابماتط

فررنگی باشمد پشمت بانی ممیکنمد .حمرب

به تغ راتی کمه در اوضماد منطقمه ب جم د

حاصل ب ش از یک ماه نشست را و تما

کم ن ست ایمران در رمر مبمارزهط حرکمت

آمدهط بار دیگمر ایمن ضمرورت در مقابمل

را و خنثی کردن مقاومت را و غ ره بم ده

اجتماای و نهاد س اسی کمه بخشما ارمداف

این ن رورا قرار گرفت و ما در نمد سمال

است .م ضع واقعی رمه احراب در ابتداو

س اسی ااالم شده آن را بمرآورد و ام مان

اخ ر شارد سطحی از رم ارو راو املمی

این مجادالت ی سان نبم دط ل سمت گمروه

دسترسمی جنممبش و ن رورماو کممارگرو و

بمم ن ایممن ن رورمما در ممار ب مسممائل

راو شرکت کننده در این رمارنگی م رد

س س ال سممتی را بممه ارممرم رمماو قممدرت

امن تممی و س اسممی در منطقممه بمم دهایممم.

بحث ب ده اسمت .مشم الت فنمی و املمی
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ناشی از جدایی را و انشمعاباتط بمه اماملی

ک مممممه لممممه کجمممما ایسممممتاده اسممممت؟

این ه خ د را در بحث را و جدل رماو بمی

بر سر راه م ضع گ مرو مشمترک تبمدیل

اگممر اتخمماذ س اسممت ک مممه لممه در ممم رد

ربط به ن ازراو مبارزاتی و کشف ات منمره

شده ب د .حتی مسمئله کمم ارم تمی ماننمد

رم ممارو احممراب س اسممی در کردسممتان

طلبانه (با رر زبان رادی الی که ب ان ش د)

این ه فراخ ان مشترک بمه صم رت کتبمی

امرو تازه ن ست و آنچه در روزراو اخ ر

گرفتار سازد و محمدود کنمدط بایمد بت انمد

ارضه ش د یا شفاریط تما آنجما پم ش ممی

ح ل رم مارو ن رورما بمر ال مه میمح ه

راه رمماو واقعممی و املممی رشممد گممرایش

رود که به مانعی بر سمر راه اتخماذ م ضمع

انتخابممات رژیممم تنهمما بنممدو از س اسممتی

س س ال ستی را در جنبش رماو اجتمماای

مشمممممممممترک تبمممممممممدیل شممممممممم د.

روشممن و جمما افتمماده اسممتط اممما دغدغممه و

نشان درد و در دست ر کار خم د بگمذارد.

ما در م ان بعیی از ن رورمایی کمه اکنم ن

گممرایش تراشممی رمماو بعیممی از افممراد و

در رر جنبش اجتماای این تنها گرایش و

پمماو یممک اتحمماد املممی و س اسممی بممراو

ن روراو

رم در این رابطه امرو تازه

گرینه کم ن سمتی و س س ال سمتی ن سمت

بای ت میح ه انتخابات رژیم آمده اندط

ن ست .این نگرشی انتراای است کمه رمر

کمممه اممممل ممممی کنمممدط بل مممه گرایشمممات

شممارد ب م دهایممم کممه در گذشممته س اسممت

از ند گاه و رر بار بمه بهانمه او گمرایش

بممم رژواییط ناس نال سمممتیط فم ن سمممتیط

شممرکت در انتخابممات را داشممته انممد و یمما

تراشی رماو سمطحی و کمم مایمه را ارائمه

ل برال ستیط تریدی ن ن ستی و  ...ن ر پماو

رمس یی بعیمی از ایمن ن رورما بما کمم

میدرد و فغان «امت از» بخش دن ک ممه لمه

به پاو گرایش رادی ال در صحنه رستند.

"تغ ممر رژیممم" بممه کمممک قممدرت رمماو

به ناس نال سم کرد و ن روراو وابسمته را

کسانی کمه در جریمان ق مام ممردم تبریمر

امپریال سممتی وجمم د داشممته و دارد .اممما

سر میدرد" .ت ده او را" و "اکثریتی رما"

شرکت کم ن ست را در مبمارزه بمر ال مه

فررنمما و ادب ممات س اسممی ک مممه لممه در

در سال راو اول بعد از انقالبط ک مه له را

رژیممم تممازه تاس م س اسممالمی را بممه بهانممه

مقابل این س است رما و جهمت گ مرو رماط

اامل پال ربان و امپریال سمم ممی نام دنمدط

حی ر جریان "خل مسلمان" در آن غلط

انتقمماد از آنهمماط روشممنگرو در بمماره آنهمماط

در دوران انشعاب "کم ن سمم کمارگرو"

می پنداشتندط کسانی که از تر

این ه در

رم اره شفاف ب ده و این مرزبندو رما در

از حرب کم ن ست ایرانط شعار "کشمف"

جنممممبش کممممارگرو تنشممممان بممممه تممممن

صدرا مقاله و مصاحبه سخنگ یان ک مه لمه

گرایش ناس نال ستی در ک مه له و

و

سندی ال ست را و رفرم سمت رما نخم ردط

خمممممم م د را نشممممممممان داده اسممممممممت.

راسممت کممردن تشمم الت در اممرض 24

در جنممبش ررممایی زنط تنشممان بممه تممن

ایممن امممرو مشممخص اسممت کممه بممای ت

سااتط گ ش االم را کر کرد و از آن بمه

فم ن ست راو ل برال نخم ردط در جنمبش

انتخابات رژیم و حرکت به س و انتخماب

بعد رمط این ادب ات به متدو براو روبمرو

کردستان تنشان به تمن ناس نال سمت رما

واقعی ت ده رماو ممردمط یعنمی سمرنگ نی

شدن با ک مه له در م ان بعیمی از اایما و

نخمم رد و ...ط کم ن سممت رمما را از اتحمماذ

انقالبی جمه رو اسالمی به ات ا به ن مروو

ر ارادان این جریان تبدیل شمد .و اکنم ن

تاکت ک راو مشخص س اسمی در راسمتاو

مستقل خ دط ب شتر از رر گرایش س اسی

رم ما جسته و گریخته و تحت تاث ر یمک

اسممتراتژو آن جریممان منممع مممی کننممدط در

دیگمممرط گفتممممان و س اسمممت کم ن سمممت

فیاسازو کاذبط در فیماو مجمازوط ایمن

واقع با این "رادی ال" نمایی خم یش تنهما

راست .پ شبرد این س است در اتحاذ یک

نگرش را در م ان برخی از ن رورا و افراد

ارصمممه را بمممراو ایمممن گرایشمممات غ مممر

تاکت ک س اسی واقعی و املمی اسمت کمه

مممممممممممممیب نمممممممممم م م.

کممارگرو و ل برالممی خممالی مممیکننممد .ایممن

محک ممی خم ردط نمه در وارسمی پرونمده

تجربممه تمماریخی اثبممات کممرده اسممت کممه

گرایش و نگمرش ال مرغم یمارر م

و

ن رورایی که با انگ ره رما و نگمرش رماو

دغدغه راو مبمارزین راسمت ن کم ن سمت

رادی ال انتراامی بما ایمن نگمرش محمدود

مختلممف بممه ایممن س اسممت مممی پ ندنممد.

در پ ز و خم راو مبمارزه طبقماتیط بجماو

نگرانه خ یشط اگر راست رمم نباشمد بمه

مممممممممم م
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است «پ روزو بر دشمنی ن رومنمد تمر از

ملی"ط تاک د می کمرد .کمتمر از یمک سمال

خ دط فقط در ص رتی مم ن اسمت کمه بمه

قبل از انشعاب از حمرب کم ن سمت و در

در کردسممتانی کممه جنممبش آن بمما سممنت

منتهی درجه ن رو ب ار برده ش دط و از رر

حال ه تمازه جنما دمم کرات و ک ممهلمه

ناس نال سم کرد اج ن شده ب دط ک مه له

«ش افی» در ب ن دشمنان رر قدر رمم کمه

پایان یافته ب دط به رربرو ک مه له ت صم ه

در نمممد درمممه گذشمممتهط نمممه در م ضمممع

ک ک باشد و از رمر گ نمه تیماد منمافع

می کرد کمه بمه ف مر تمدوین یمک برناممه

اپ زیس نط بل ه به ان ان ن رویمی راربمر

ب ن ب رژوازو کشم رراو مختلمف و بم ن

مشترک خ دمختارو با حمرب دمم کرات

و کم ن سممتط تنهمما ن رویممی اسممت کممه در

گممروه رمما و ان م اد مختلممف ب م رژوازو در

باشد ( .رج د کن د بمه آثمار منتشمر شمده

مقابمل دولمت رماو سمرک بگر منطقمهط در

داخممل رممر یممک از کشم ررا و ن ممر از رممر

منصمممممممممممممممم ر ح مممممممممممممممممت).

مقابمممل ناس نال سمممم کمممردط در مقابمممل

ام انی رر قدر رم که ک ک باشد بمراو

 _2یادآورو این ن تمه بمراو کسمانی کمه

ناس نال – ل برال سمم شمم بمراه کممک

بدست آوردن متف تم ده اوط حتمی متفم

فرام ش کرده اندط الزم اسمتط تقریبما در

قدرت راو امپریال ستیط پ گ رانه ایستاده

م قتط مرددط ناپایدارط غ ر قابمل ااتمماد و

تمام کنگره راو تا کن نی ک مه له رم شمه

است .این رادی ال سمم اتفاقما در دو درمه

مشروب حتما و با نهایت دقت و م ایبت و

"ان ان رابطه و رم ارو با احراب س اسی

گذشممته کممه یمماران قممدیمی مممان بممه بهانممه

احت اب ماررانه اسمتفاده شم د .کسمی کمه

در کردستان" یک فصل ثابتی ب ده اسمت.

"آل ده بم دن" ک ممه لمهط "اطمایش را بمه

این مطلب را نفهم ده باشمدط رم ز

مر از

کنگره  15ک مه له در ممرداد مماه 1391

لقایش بخش دند" و به این ااتبمار رسمالت

مارکس سممم و بط م ر کلممی از س س ال سممم

قطعنامه جامعی در این م رد داردط کمه در

مممما را بمممراو دفممماد از سمممنت ک ممممهلمممه

معاصممممممممر نفهم ممممممممده اسممممممممت».

پایممان ایممن مقالممه مممتن کامممل آنممرا بممراو

کم ن سممت ب شممتر کردنممدط ب شممتر از رممر

دو یمممممممممممممممممممممممممممممممممممادآورو

کسانی که آنرا در م قع خ د نخ انده انمدط

زمانی درخش ده است .کسانی کمه ن مرو و

 _1محم یماد آورو بمه منتقمدین حمرب

یا آن م قع به دل ل این ه پاو استداللشان

حی ر ک ممه لمه را بمه "اردوگماه دارو" و

کم ن سممممت ایممممران کممممه در صممممف ف

در مقابل جامع مت ایمن سمند ممی لنگ مدط

"منتظر نشستن در نم ار ممرزو" مح م م

جریان راو ر ادار منص ر ح مت فعال ت

سمم ت کممرده انممدط (بممه نقممل از بسمم و

می کنندط یا نمی ب نند یا خ د را به ندیمدن

می کنندط در رابطمه بما مسمائل مربم ب بمه

س س ال سمممممممممممم  )4ممممممممممممی آورم.

می زنند که اتفاقا این در داخل کردسمتان

جنبش ام می و جنبش رفع ستم ملیط تما

ضمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مه

و در شهررا و روستارا و مراکمر کمارگرو

وقتممی کممه زنممده یمماد منص م ر ح مممت در

س است ک مه له در م رد رم ارو احراب

آن جامعه اسمت کمه ک ممه لمه بمه انم ان

رربممرو حممرب کم ن سممت ایممران قممرار

س اسمممممممممممممی در کردسمممممممممممممتان

جریممان اصمملی س س ال سممت و رادی ممالط

داشت و تا وقتی که رنم ز مسم ر س اسمی

مقدمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه

پر مممدار مبممارزه او رو در رو بمما رژیممم و

خمم د را تغ ممر نممداده بمم دط از مممدافع ن

طی سی و سه سالی که از حاکم مت رژیمم

سرمایه دارو است.

سرسممخت ایممن س اسممت ب م د .باررمما و در

جمهم م رو اسمممالمی در ایمممران م گمممذرد

***

ن شته راو مستندوط رربمرو ک ممه لمه را

مقاومت مردم کردستان در برابمر تهماجم

یمممممممممممک نقمممممممممممل قمممممممممم ل

بممه خمماطر "م قممع شناسممی در ب مارگ رو

نظمامی ایمن رژیمم و مبمارزه بمراو تم م ن

روو

تاکت ک راو س اسی درست"ط ستایش می

حقمم م و آزادیهمماو اول ممه خمم دط فممراز و

در کم ن سممم" جملممه مشممه رو دارد کممه

کممرد .و رممم اره بممر "ضممرورت تح مم م

نشم بهاو زیممادو را طممی کممرده اسممت .در

آوردن آن در انتهمماو ایممن مطلممب مف ممد

م قع ممت ک مممه لممه در جنممبش رفممع سممتم

ط م ل ایممن مممدت متحدانممه امممل کممردن

قطممب راسممت جامعممه کمممک مممی کنممد.

لن ن در کتاب "ب مارو ک دکی م
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احراب و ن روراو س اسی اپ زیسم ن در

س است مع نی را بر اسا

خط ب زیر در

وارد شده است و امروز جایگاه و م قع ت

کردسمممتان در مقابمممل رژیمممم جمهم م رو

دسممممت ر کممممار خمم م د قممممرار م درممممد

ان ارناپممذیرو یافتممه اسممت .ایممن تحمم ل

اسممالمی رممم اره یممک خ اسممت مممردم

 )1جامعمممه کردسمممتان تحمممت حاکم مممت

اجتممماای زم نممه و ام ممان رشممد جریممان

کردستان ب ده است .ک مهله با درک ایمن

رژیمهمماو سمملطنتی و اسممالمی اممالوه بممر

س س ال سممتی در ایممن جامعممه را ب جمم د

ن از اجتماای در مقماطع مختلمف ک شم ده

ب حق ق هاو س اسی و اجتماایط که امم م

آورده اسمممت  .در ام م ن حمممال جمممامعهی

است کمه بمه آن پاسمخ مثبمت بدرمد و در

مردم ایران با آن دست به گریبان رستند

کردستان بهدل ل اامال ستم ملی از جانب

مقابل م انع م ج د بمر سمر راه تم م ن آن

در ا ن حال از ستمگرو ملی رنج م برند.

دولت مرکروط به بسترو بمراو حیم ر و

ایستادگی کرده است .در سالهاو نخسمت

مممردم کردسممتان نممه تنهمما بممر اسمما

گسممترش گممرایش ناس نال سممتی تبممدیل

پممس از سممق ب رژیممم شمماهط رمممارنگی و

س استهاو املیط بل ه حتی بهط ر رسممی

شده است .بر متن ایمن زم نههماو ا نمیط

اتحمماد امممل ن رورمماو س اسممی فعممال در

و در ق ان ن این رژیمها بهعن ان شمهروند

احممراب و سممازمانهاو س اسممی مختلممف بمما

کردسمممتان در همممار ب نهمممادو بنمممام

درجممه دوم در جممامعهی ایممران محس م ب

ارمممممممداف و اسمممممممتراتژو س اسمممممممی

"ر ت نمایندگی خل کمرد" تما حمدودو

م ش م ند .رممر گ نممه مقاومممت و ااتراضممی

متفاوتطبه ج د آمدرانمد .تمداوم مبمارزه

ت م ن شد .این نهاد ال رغم دسمتاوردراو

ال ممه تبع م م و نممابرابرو و مطالبممه ح م

س اسی بر ال ه دولت مرکرو که رمم اره

مثبتممی کممه طممی مممدت ک تمماه امممر خ م د

تع مم ن سرن شممتط تحممت لمم او دفمماد از

از پشت بانی اکثریت قاطع مردم کردستان

بدست آوردط از رم پاش د .ن از و خ اسمت

تمام ت ارضی ایران به شمدیدترین شم ه

برخ ردار ب ده استط کردستان را به یمک

مردم کردستان در این زم نه رمچنمان بمه

سممرک ب م شمم د .ش وین سممم و اظمممت

جامعه به درجه زیادو تحرب یافته تبدیل

قممممم م ت خممممم م د بممممممماقی اسمممممممت.

طلبمممی دولتهممماو مرکمممرو مممه از نم م د

نممممممممممممممممممم ده اسممممممممممممممممممت.

ک مممه لممه بنمما بممه مسممئ ل تی کممه در قبممال

ناس نال سم رژیم پادشاری و مه از نم د

 )3دولمممت مرکمممرو رمم م اره ابراررممماو

جنبش انقالبی مردم کردسمتان بمر اهمده

اسالمی آنط رم اره وس لهاو براو ااممال

مختلفمی را بممراو سمرک ب و بممه انحممراف

دارد و در پاسممممخگ یی بممممه خ اسممممت

شممدید تممرین دی تممات رو و سممرک ب بممر

کشاندن مقاومت و مبارزه مردم کردستان

وحدتطلبانممه مممردم کردسممتانط بهمنظمم ر

ال ممه مممردم کردسممتان ب م ده اسممت .ایممن

بهطم ر رمرممان بمه کمار گرفتمه اسمت .از

رم ار نم دن راه رفع ستم ملی بمر ممردم

گمممرایش غ مممر انسمممانی حتمممی از جانمممب

جملمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه

کردستانط کارش ابعاد مص بتهاو ناشی از

اپ زیس ن ب رژوائی رژیم ن مر تق یمت و

 -سمرک ب مسممتق مط ت سمط لش رکشممیط

مبممارزه بممر ال ممه ایممن سممتمگروط محممدود

بممممممممراو آن تبل ممممممممغ م شمممممممم د.

اامال خش نت و قهمر اریمانط بازداشمتط

کمممردن ام مممان ت طئهگریهممماو رژیمممم

 ) 2اما جمامعهی کردسمتان در ام ن حمال

شمممممممم نجهط زنممممممممدان و ااممممممممدام؛

جمهم م رو اسمممالمی در م مممان احمممراب و

جامعهاو طبقاتی است .اگمر مه اقشمار و

 -بهرربمممردارو از شم م افها و اختالفمممات

جریانهمماو س اسممی فعممال در کردسممتان ط

طبقات مختلف در ایمن جامعمه بهمدرجات

احممممممراب س اسممممممی در کردسممممممتان.

تممم م ن رم مممارو ن رورممماو س اسممممی

مختلف از وج د ستم ملی رنج م برندط امما

 -از محتممم ا خمممالی کمممردن خ اسمممتها و

کردسمممتان در برابمممر رژیمممم جمهممم رو

در رمان حال منافع اجتمماای و اقتصمادو

مطالبات مردم کردستان و محدود کمردن

اسالمیطگسممترش رم ممارو م ممان فعممال ن

متفممماوتی دارنمممد .طبقهمممی کمممارگر در

این خ استها در هار ب تنا مطالبمات

جنبشهاو اجتماای با گرایشهاو گ ناگ ن

کردسممتان از نممد درممه پم ش بممه م ممدان

محمدود فررنگممی بمما ات مماء بممه گرایشممات

در مبممارزه بمما رژیممم جمهمم رو اسممالمیط

کشم ش راو طبقاتیط س اسی و اجتماای

سازشمممم ارانه در جامعممممه کردسممممتان؛
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_ دامن زدن به روح همی انتظمار در م مان

ش ون سممتهاو ایرانممی کممه دشمممنان حمم

نسممبت بممه مممردم کردسممتان در ممم ارد

مردم کردستان با یارو گرفتن از حربهمی

تع م ن سرن شمت ممردم کمرد رسمتندط از

مختلفط بی افقی ج انان و محروم ت آنهما

مذاکرات ی جانبمه بما برخمی از احمراب و

آنجملمممممممممممممممممه اسمممممممممممممممممت.

از ابتممدائ ترین حق م م انسممانیط تبع م م و

جریانهممممممممممممممماو س اسمممممممممممممممی.

س مط در پ ش گمرفتن س اسمت ات ماء بمه

ستم بمر زنمان و آثمار زیانبمار آن بمر کمل

رم ارو و اتحماد اممل ن رورماو س اسمی

دخالت قدرتهاو امپریال ستی .در حال مه

جامعممهط س اسممت گسممترش م م اد مخممدرط

فعممال در کردسممتان بایسممتی در خممدمت

امروز جهان شارد این واقع مت اسمت کمه

اینها رمگی ط ف وس عی از اقشار مختلف

خنثمممی کمممردن ایمممن س اسمممتها باشمممد.

گ نمممه پ اممممد ویرانگمممر دخالمممت ایمممن

مردم کردستان را در برابر دولت مرکرو

 )4اممما پاسممخ دادن بممه ایممن ضممرورت تمما

قمدرتهاو خمارجی در کشم رراو امرام و

قرار داده است .رم ارو املمی فعمال ن و

آنجائی که به احراب س اسی کردستان بر

افغانسممتان و ل بممی و امممروز در سمم ریهط

مبارزات النی در جهت پ شبرد مبمارزری

م گرددط با م انع و مشم التی نمد م اجمه

خ رش انقالبی مردم را اق م گذاشته و به

مممردم کردسممتان ال ممه رژیممم جمهمم رو

است که بایستی بمراو رفمع و یما تخف مف

ب رارممممممممممه بممممممممممرده اسممممممممممت.

اسممالمی در داخممل کش م ر جنبممه مهمممی از

آنهممممممممممما تمممممممممممالش کمممممممممممرد

همممارمط انشمممعابها و جمممدائ ها در درون

س است رمارنگی و رم ارو ما را تش ل

اولط اگر مه احمراب س اسمی برنامههماو

احراب س اسی در ند سال اخ مر و بمروز

م درد .ما در رمه جاط خم ار م ک شم د بما

متفمماوتی در پاسممخ بممه سممتمگرو ملممی در

"بحران ااتماد" در م ان آنهما ؛ بخشمی از

در پ ش گرفتن یک س است متحد کنندهط

کردستان دارنمد و متفماوت بم دن برناممه

ایممن جممدائ ها ناشممی از اختالفممات س اسممی

در خمممدمت قدرتمنمممد نمممم دن نممم ن

آنها در این م ردط به خم دو خم د ممانعی

است که تعم

آنها در یک مس ر طب عمی

مبارزراو بر ال ه جمهم رو اسمالمیط اممر

در راه رم ارو بر ال ه جمه رو اسمالمی

سرانجام به جدائی منجمر م شم د .بخشمی

پ روزو رر حرکمت و ااتمراض مع نمی را

ایجاد نم ندط اما رارهاو متفاوتی که آنهما

دیگممر نممه در نت جهممی وجمم د اختالفممات

تسه ل کن م .پ شنهادات سازنده در زم نه

براو رس دن براو تحق برناممه خم د در

س اسممی و حتممی تمماکت ی مهممم و متمممایرط

کاراتر کمردن ایمن س اسمت مم رد ت جمه

پ ش گرفتهاند (استراتژو)ط ش ل گرفتن

بل ممممه ناشممممی از کشم شممممهاو درون

قممرار قممرار خ ارممد گرفممت و حممداکثر

رم ارو و رممارنگی املمی را بما مم انعی

تش التی رستند .در رمر دو حالمت یمک

انعطاف مم ن نشان داده م ش د تا نم ن

جمممممدو روبمممممرو خ ارمممممد کمممممرد .

نمم ن پ شمم نهاوط و رویممدادرائی کممه در

اتحمممماد املهممممائی تمممم م ن گردنممممد .

دومط تمممممایر در انتخمممماب رمپ مانممممان

مقطع جدائی را ب ق د پ سته اند خ د بمه

سراسمممرو .احمممراب س اسمممی فعمممال در

مانعی بر سر راه رمارنگی و کار مشمترک

 )6ش ل گ رو یک رم ارو و رممارنگی

شند تما در انطبمام

تبممممممممممممممممدیل شممممممممممممممممدراند.

جمعی مؤثر در گمرو تمالش بمراو تم م ن

با استراتژو س اسی و پایگاه طبقاتی خم د

پممنجمط ارزیممابی و تحل ممل متفمماوت و گمماه

شممممممممممرایط زیممممممممممر اسممممممممممت

رمپ مانانشمممان را در سمممطح سراسمممرو

متیاد از شرایط س اسمی اممروز جمامعهی

اولط ایجاد فیاو دیال گ و گفتگ ؛ فرارم

انتخممماب کننمممد .گممماه انتخابهممما آنچنمممان

ایرانط منطقه و جهان و بنابر این پافشارو

نم دن زم نه جهمت برگمرارو دیمدارراو

نارمگ ن است که کمار رممارنگی احمراب

بر اول یتهاو متفاوتط که به مانعی بر سمر

دوجانبه به منظ ر تبادل نظر و رس دن بمه

س اسی در کردستان را به شدت دشم ار و

راه اتحممماد املهممما تبمممدیل ممممی شممم د.

درک مشممممترک در مممم رد رم ممممارو و

گمماری حتممی غ ممر مم ممن مممی سممازد .رممم

 )5ب حق ق هممماو س اسممممی و اجتممممماایط

رمارنگی .تالش بمراو برگمرارو نشسمت

پ مممانی بمما اصممالحطلبان ح مم متی و یمما

س اسممتهاو تبع یمم م ر دولممت مرکممرو

ام می در ص رت ت م ن شرایط س اسی و

کردستان رر یک م
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املمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممی آن؛

مستقل از ر و و ارادرمی مسمتق م ممردمط

مشترک و یا امل مشترک) در ارتبماب بما

دوم ط اجتناب از رویاروئی راو مسملحانه؛

حاکم ت را در رم ز سمطحی مماب ن خم د

رویدادراو س اسمی مهمم و فراخم ان الزم

رمگی سازمانهاو فعمال در کردسمتان بمه

تقسمممممممممممممممممم م کننممممممممممممممممممد.

در مم اردو کممه ضممرورت س اسممی مهمممی

روشنی به س است ادم استفاده از اسملحه

ششمط رم ارو ن رورماو س اسمی در رمر

آنممممممممممرا ایجمممممممممماب م نممممممممممد.

در اختالفممات س اسممی و در کشم شممهاو

سممطحی کممه انجممام بگ ممرد الزم اسممت در

مرداد ماه  1391شمسی

داخلی متعهد ش ند و اصل پ شبرد مبارزه

راستاو منمافع امم می کمارگران و ممردم

س اسمممی مسمممالمت م ر را بطممم ر رسممممی

ستمدیده در سطح ایران و منطقمه بم ده و

بپذیرند و پایبنمدو بمدون م ن و مراو

در جهمممت تق یمممت مبمممارزات جمعمممی و

خمم د را بممه ایممن امممر در مقابممل جامعممه

مستق م آنها ال ه جمه رو اسالمیط انجمام

کردسممممممممتان ااممممممممالم نماینممممممممد؛

بگ ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرد .

سمم مط احتممرام بممه حقمم م و آزادیهمماو

 )7نمد مم رد معم ن جهمت رم مارو بممه

دم کرات ک؛ احمراب و ن رورماو س اسمی

منظم م ر رمم م ار نمم م دن راه رم مممارو و

پایبندو خ د را به اصل آزادو بمدون ق مد

رمممممممممممارنگی وسممممممممم ع تممممممممممر

و شرب س اسی در کردستان بعن ان ی می

_ جلب پشت بانی مادو و معن و احراب و

تحریم از کدام سو؟چرا اعالمیه"

از ارکان مبارزه مسالمت م ر س اسی اامالم

سازمانهاو کمارگروط ممردم آزادیخم اه و

شورای همکاری نیروهای چپ و

کننممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد؛

گرورهممما و سمممازمانهاو بشردوسمممت در

هارمط اجتناب از ررگ نه ارتباب گرفتنمی

سراسر جهان از مردم کردسمتان .در ایمن

کمونیست"درباره تحریم انتخابات

با رژیم؛ ممذاکره بما ح ممت مرکمرو در

رابطهط ن روراو س اسی کردستان م ت انند

را امضاء نکردیم /هیئت اجرائی

ارتبمماب بمما حقمم م و خ اسممتهاو مممردم

در اینگ نممه مجممامع رمارنمما و ی دسممت

سازمان کارگران انقالبی ایران

کردستانط امرو منحصر به رم ز حمرب و

یممممممممممممممممممارر شمممممممممممممممممم ند.

یمما سممازمانی ن سممت .الزم اسممت ررگ نممه

_ رم مممارو در زم نههممماو اطالاممماتی و

ارتباب جداگانه با دولمت مرکمرو تحمریم

امن تممی بمنظ م ر خنثممی کممردن ت طئههمماو

ش د .نانچمه در شمرایط خماص و مع نمی

جمه رو اسالمی بر ال ه احمراب س اسمی

مذاکره و گفتگ بما دولمت ضمرورت پ مدا

در کردستان .این رم اریهما رمم در خم د

کردط اصل ت اف رمگانی در م رد قبم ل و

مف د رستند و رم کار برداشتن قدم رماو

یا رد مذاکره به رسمم ت شمناخته شم د و

بعدو را در جهت ایجاد رمارنگی آسمانتر

در صم م رت انجمممام نم م ن ممممذاکره اوط

خ ارنممممممممممممممممممد کممممممممممممممممممرد.

م ان سم و روش کلمی پ شمبرد آن مم رد

_رم اریهمماو فنممی و ت ن ممی در خممدمت

ت افممممممممم امممممممممم می باشمممممممممد .

کمماراتر نم م دن دسممتگارهاو رسممانه او و

پنجمط برسمم ت شمناختن اصمل حاکم مت

کم رسممممانی و ایجمممماد تسممممه الت در

مردم؛ حاکم مت در کردسمتان اممر ممردم

زم نههممممممماو گ نممممممماگ ن دیگمممممممر.

اسممت و احممراب س اسممی مجمماز ن سممتند

اتخاذ م ضع مشمترک (از طریم ب ان مه و
صفحه 59

19-02-1396 | 09-05-2017

***

(راه کارگر)

آیا یک جریان طرفمدار س س ال سممط
مانند حمرب کم ن سمت ایمران" بما تعهمد
بممه سممرنگ نی انقالبممی رژیممم جمهمم رو
اسالمیط یعنمی سمرنگ نی ت سمط اکثریمت
مردم و براو حاکم ت اکثریت مردمط ممی
ت انمممد بممما ن رورممماو "تغ مممر رژیمممم"
( )regime changeیا طرفداران آویران
شدن به قدرت راو ارتجاای منطقمه او و
جهانی و روش رائی ماننمد منطقمه پمرواز
ممن دط حمله نظمامی و ...ط وارد اتحاداممل
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بولتن مباحثات علنی

تیرماه 1396

س اسی ش د و رمم زممان تمالش کنمد تما

حمایممت رمماو ب شممتر دولممت آمری مما و

مردم ح ل خ است را و ن ازراو خ دشان

و کم ن سممممت را بمم ما

متحدان منطقه او اش ب شتر دل بسته اند.

پا می گ رد و با ت ده او شدن و مستح م

اتحاداملی مشابهط به این رم مارو منیمم

تمما قبممل از ایممن اتحمماد اممملط حممرب

تممر شممدن ایممن سممنگربندو رمماو مسممتقل

سازد؟ پاسمخ مما قطعماا منفمی اسمت .ایمن

کم ن ست ایران در شممار ن رورمائی بم د

قابل ت بقا پ دا می کند .مطمئن ترین وکم

رم ارو به معناو ریختن قبح ائمتالف بما

که با اردوو "تغ ر رژیمی را" مرزبنمدو

ررینمممه تمممرین راه برانمممدازو جمهم م رو

اردوو "تغ ر رژیم" و جنا ن مابتی و در

داشممته و آویممران شممدن بممه قممدرت رمماو

اسمممالمی ن ربمممارم ن سمممنگربندو رممماو

نت جممه تیممع ف جنممبش س س ال سممتی و

خمارجی را مممردود مممی شممرد .اممما اتحمماد

مستقل مردم گش ده می ش د .آنهائی کمه

کارگرو است.

امل براو تحریم انتخابات در کردسمتان

م گ یند مردم ایمران بمه تنهمائی و بمدون

شمماخه کردسممتانی حممرب کم ن سممت

با بخشی از تشم ل رمائی کمه از ن رورماو

کمممک قممدرت رمماو خممارجی نمممی ت اننممد

ایران ی ی از شش تش ل کرد ممی باشمد

اصلی اردوو "تغ ر رژیم" و جنما رماو

جمهمم رو اسمممالمی را براندازنمممدط بمم ش

کممه مشممترکاا ااالم ممه او بممراو تحممریم

ن ابتی رستند به معناو نقم رم ن اصملط

ازرر ردیگرط بی ااتقادو شان به ممردم

نمممایش انتخابمماتی ریاسممت جمهمم رو و

درارصه امل و اقدام س اسی و رممراه بما

و اص ل بن مادو دم کراسمی را تبل مغ ممی

شم رارا منتشممر سمماخته انمد .اممما در م ممان

آن نقم مبانی بن ادو دم راسی است.

کننمممممد .نممم م ن کسمممممانی درپشمممممت

ن رورمممماو مم م

ن روراو کمرد ایمن اتحماد امملط احرابمی

این م ضع رم شگی ماسمت اسمت .مما

شعارراو ضدیت با استبداد حاکمط شم ل

نظ ممر حممرب دم ممرات کردسممتان ایممرانط

در  30ژوئممممممن  2005در ب ان ممممممه او

رمماو دیگممرو از قمم م ممم بی برمممردم را

حممرب ک ملممه کردسممتان ایممران و ...قممرار

" درم م رد خممروج از کم تممه اتحمماد امممل

تدارک می ب نند واگرخ دشان رم وابسته

دارند که طرفدار برقمرارو منطقمه پمرواز

بممراو دم راسممی"در ااتممراض بممه پ ممام

به قدرت راو خارجی نباشندط خ اسمته یما

ممن م د برفممراز کردسممتان ایممران ت سممط

مصطفی رجرو دب رکمل حمرب دم مرات

نا خ استهط قبح وابستگی بمه قمدرت رماو

ارتش آمری ا می باشند ؛ از دخالت نظامی

کردستان ایمران بمه بمه جم رج بم ش بمه

خارجی را از ب ن می برند .فرام ش نبایمد

نات در ل بی به ان ان نجات این کشم ر از

مناسممبت انتخمماب مجممدد او بممه ریاسممت

کرد که دم کراسی درساده ترین و ک تاه

نگمممال دی تمممات رو بمممراو برقمممرارو

جمهمم رو و درخ اسممت صممریح مداخلممه

تممرین ب ممان یعنممی ت انمنممد شممدن مممردم

دم راسممی دفمماد کممرده انممد؛ از شممرکت

آمری مما بممراو اسممتقرار "دم راسممی" در

براو ااممال حم حاکم مت خ دشمان .بمه

کنندگان رمایش راو طرفمداران مداخلمه

ایران صراحت داده ب دیم که

رم ن دل ل منط ق م م بی و ح اله دادن

آمری ا در ایران نظ مر گمردرم آئمی رما

" برانمدازو جمهم رو اسمالمی گر ممه

مردم به ن روو نجات بخشی که از پشمت

پاریسط است هلم و پراک و یا تش ل رائی

شرب الزم وح اتی ش ل گ رو دم کراسی

ابررا یا از ب رون مرزرا می آیدط بما پ مار

نظ ر"کنگمره مل مت رماو ایمران فمدرال"

است ولی به خم دو خم د بمه دم کراسمی

دم کراسی غ رقابل جمع است (".بمه نقمل

به کمار سمف د و

نمی انجاممد .وحتمی شمرکت فعمال ممردم

از ب ان ه سازمان ما تحت ان ان" درمم رد

س اسمممت جدیمممد خاورم انمممه او دولمممت

درضممممدیت بمممما اسممممتبداد ن رضممممرورتاا

خمممروج از کم تمممه اتحممماد اممممل بمممراو

آمری اط قدرت راو ارتجاای منطقه او را

دم کراسممی بممه بممار نمممی اورد .تجربممه و

دم راسی  30ژوئن )" 2005

در پم ش بممرد س اسممت "تغ ممر رژیممم" و

انقممالب سممال  1357پم ش روو ماسممت و

قبممل از نهممائی شممدن ااالم ممه تحممریم

جنا رماو ن مابتی جسم رتر سماخته و در

شارد گ یاو این حق قمت .دم کراسمی بما

ت سمممط پمممنج ن مممروو کمممرد و حمممرب

نت جه این ن روراو س اسی ایرانی ن مر بمه

سازمان یابی مستقل بخمش رماو مختلمف

کم ن سممممت ایممممران ط نماینممممده ح مممما

و ...رستند .ورود ترام
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اتحاداملط متش ل از ن رورائی اسمت کمه

براو اامال ح حاکم ت شان نمدارد و در

کم ن ست"ط پ شنهاد انتشار ااالم ه او در

در شمممار شمماخص تممرین تشمم ل رمماو

امل منجر بمه اول یمت دادن بمه "جبهمه

م رد تحریم انتخابات را مطر سماخت و

طرفدار س اسمت "تغ مر رژیمم" و جنما

ملی کمرد" در برابمر قطمب م

بما م افقممت اکثریمت اایمماو شم راط ته ممه

ن ابتی به شمار می رونمد .ال مرغم سمئ ال

طبقاتی اردوو کار و زحممت شمده اسمت

پ م ش ن م یس تحممریم بممه نماینممده حممرب

راو م رر ما – وال مرغم انتشمار پماره او

که در تباین آش ار با سمنت کم ن سمتی و

کم ن ست ایران واگذارشد .نماینمده ح ما

از گرارشات ن روراو س اسی کرد درباره

انقالبی ک مله قرار دارد.

دررمان جلسه بمه اختصمار بمه اتحاداممل

روند ایمن اتحماد امملط کمه مما رممراه بما

براو تحریم انتخابات در سمطح ن رورماو

سئ ال مان بمراو اطمالد اایماو شم راو

کرد ن ر اشاره او داشت و یادآورو کرد

نمایندگان ارسال کردیم -نماینمده حمرب

حتی ن رورائی که در این نم د اتحاداممل

کم ن سمممت ایمممران بممما ارائمممه اطالامممات

 -1سمممممممممممازمان کمممممممممممارگران

را شمرکت نداشمته انمدط بمراو اولم ن بمار

نادرست از پاسخ گ ئی روشن و شفاف به

انقالبمممممممی ایمممممممران (راه کمممممممارگر)

حاضر به رم ارو شده اند.

روند اتحادامل م ازو درکردسمتان شمانه

از آغاز تاسم سط خم د را متعهمد بمه حم

و

خممالی کممرد و پممس از دو رفتممه مباحثممات

تع مم ن سرن شممت ملممل و از جملممه حمم

کم ن ست" از آغاز تش ل خم د در پمنج

درونممی تممالش کممرد تمما بمما مثلممه کممردن

جدائی رمه و مل مت رماو ایمران دانسمته

سال پ شط انتخابات ریاست جمهم رو در

پارگرافی که ما بمراو مرزبنمدو صمریح و

و این روی مرد در مسمئله ملمی را ازلم ازم

سال  1392و رمچن ن انتخابمات مجلمس

روشن با ن روراو "تغ مر رژیمم" درممتن

ح مممممماتی دم کراسمممممممی و بمممممممدیل

ش راو اسالمی و مجلمس خبرگمان را در

مرب طه پ شنهاد کرده ب دیمط پ ش ن یس

س س ال ستی وبه ویژه تح م رمبستگی

سال  1394طی ااالم ه رماو مشمترک بما

را به امیاء اایاو شم را برسماند .انتشمار

طبقاتی کمارگران و زحمت شمان و اتحماد

شرکت اکثریت قریمب بمه اتفمام اایماو

ااالم ممه تحممریم شممش ن ممروو کممرد در

داوطلبانه در کش ر ند مل تمی ایمران ممی

ش را تحریم کرده ب د .پس از ارائه پ ش

تحریم انتخابمات درسمتی تممامی ارزیمابی

دانممد .ممما مخممالف جممدائی طلبممی رسممت م

نم یس ت سممط نماینممده حممرب کممه در آن

رمماو ممما را در ط م ل یممک ممماه مباحثممات

وقاطعانممممه بممممراو اتحمممماد داوطلبانممممه و

رممم ز گ نمممه مرزبنمممدو بممما ن رورممماو

درونی ش را به اثبمات رسماند و نشمان داد

دم کرات ممک رمممه و مل ممت رمماو ایممران

"تغ مممررژیم" و جنممما ن مممابتی وجممم د

که تالش م ازو حمرب کم ن سمت ایمران

مبارزه می کنم م .ولمی اتحماد داوطلبانمه و

نداشتط روابط ام می سازمان ما در اول ن

بمممراو پم م ش بمممرد ایمممن اتحممماد امممملط

دم کرات ک را بدون پذیرش حم جمدائی

واکنش خ د خ اران گنجانمدن مرزبنمدو

نقم اول ن اصل پایه او تش ل" ش راو

و بمممممدون پمممممذیرش آزادو تبل غمممممات

شفاف و روشن با ن روراو "تغ ر رژیمم"

رم ممارو ن رورمماو مم

و کم ن سممت"

وتش الت رمه جنمبش رماو ملمی دسمت

و جنمما ن ممابتی در پمم ش نمم یس شممد

یعنمی سمرنگ نی انقالبمی رژیمم جمهم رو

ن افتنی می دانم م .سمازمان مما در برناممه

ورمچنمم ن از حممرب کم ن سممت ایممران

اسممالمی از طریمم اکثریممت مممردم و در

مص ب اول ن کنگمره سمازمان در26سمال

درباره ند و ن اتحماد اممل مشمترک

خدمت برقمراو حاکم مت اکثریمت ممردم

پمم ش ()1370فدرال سممم را بممه انمم ان

تحریم در کردسمتان و م مران پ شمرفت

است که معنائی جمر نقمم بن مادو تمرین

بهترین شم ل پاسمخ بمه مسمئله ملمی در

آن ت ض ح خ است .زیرا براو سازمان مما

اص ل دم راسمی یما ت انما شمدن ممردم از

ایران مطر سماخته و در کنگمره رفمدرم

مسلم بم د کمه ثقمل اصملی ن رورماو ایمن

طریممم سممممازمان یممممابی ن رورایشممممان

در قطعنامممه و"دربمماره راه حممل فممدرالی

"شمم راو رم ممارو ن رورمماو مم
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و اتحماد

درپایان الزم می دان م ن مات زیمر را
تصریح کن م
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بممراو ایممران" بممه تفصم ل بممه ایممن مسممئله

انقالبممی ک ملممه حمایممت کممرده ایممم .ممما

چرا با سیاست سازمان کهارگران

ح اتی پرداخته است.

ام ممممدواریم کممممه حممممرب کم ن سممممت

انقالبى ایران (راه کارگر) هییت

 -2ما مخالف رر گ نه جنما خمانگیط

ایران س است جدید خ د را م رد بمازب نی

برخ رد مسلحانه  ...و کاربرد خش نت در

قرار داده و بمه ام اقبی کمه ایمن مرخش

مناسبات م ان ن روراو س اسی کرد بم ده

س اسی به رمراه داشته و دارد ت جمه الزم

ورست م .این ش ه را حاصل فقدان ااتقاد

را مبذول نماید .رمر نم د ضمربه و آسم ب

و روح ممه الزم بممراو تحمممل مخممالف مممی

س اسممممی بممممه رممممر ن ممممروو مممم

و

دان م م .روح ممه او کممه التممرام بممه آزادو

کم ن سممتط آسمم ب و ضممربه بمممه رممممه

راو بی ق د وشرب س اسی و ایجاد فیماو

ن رورمماو مم

و کم ن سممت و تیممع ف

مناسممممب بممممراو دیممممال گ و برخمم م رد

قطب ن روراو

در برابمر قطمب رماو

بمما اختالفممات از طریمم مباحثممات و نممه

دیگر است و باید از آن اجتناب ش د.

خش نت و ست ر را قب ل نمدارد .سمازمان

 -4براو اطالاات ب شمتر بمه ضمم مه

ما از جمله شش جریمان س اسمی بم د کمه

منتشممره تحممت انم ان" اسممناد مباحثممات

دردوره جنممما خمممانگی م مممان حمممرب

سمممازمان مممما درون«شم م راو نماینمممدگان

دم رات کردستان و ک مله تالش کمرد از
طریم م مانج گرو بممه آن جنما خممانگی

ن روراو

و کم ن ست» پ رام ن

را ااالم مه مشمترک دربماره تحمریم

پایان بدرند .بنابراین ما از بهب د مناسبات

انتخابات را امیاء ن ردیم؟"!

متقابل م ان سازمان را و ن روراو س اسی

http://www.rahekargar.net/
browsf.php?cId=1090&Id=24
&pgn=1

کمممرد ورممممارنگی رممماو الزم در برابمممر
اقدامات تروریستی و سمرک بگرانه رژیمم
جمه رو اسالمی و ب یژه برقرارو فیماو
سالم بمراو مباحثمات پ رامم ن اختالفمات
ف ماب ن استقبال و بر آن تاک د می کن م.
 -3ما ال رغم اختالفاتی که بما حمرب

ر ئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی
ایران (راه کارگر)
دوشنبه  25اردیبهشت  1396برابر
با  15می 2017

ایممم رممم اره از پایممدارو و دفمماد قمماطع

***

در رابطه با امیا اطالا ه ش راو
رم ارو در باره تحریم انتخابات
رمرمان با طر

مسئله انتخابات

ن شتن پ ش ن یس اطالا ه مبتنی بر
تحریم انتخابات از س و مجمع ام می
ش راو

رم ارو

به

رفقاو

حرب

کم ن ست ایران سپرده شد .پ ش ن یس
در جمع

رخ د واز س و جمع م رد

تصح حاتی قرار گرفت .رمرمان خبر
جلسه 6حرب کردستانی به ما رس د .راه
کارگر از فرصت استفاده کرده وتحت
ان ان این ه حرب کم ن ست ایران با
ن روراو جنا ن ابتی رم ارو م ند
پ ش ن یس جدیدو ارائه داد وتحل لش
را از انتخابات وشرکت در آن که در نقد
پ ش ن یس حرب آمده است ت ض ح داد .
اینک ش راو رم ارو با دو مش ل روبرو
شده ب د ی ی نقد و فاصله گرفتن
کارگرر ئت

اجرایی

ب د

و

منشا

اصطالحاتی مثل «نه بررگ» و ....نرد این
جریان

رفقاو حرب بر سمنت کم ن سمتی ک ملمه

س اسی

است.دیگرو

انتشاراطالا ه رم ارو با احراب ب رژوا

در مقابممل انحممراف ناس نال سممتی مم

در منطقه کردستان در م رد تحریم

زدائی و سق ب ناس نال سمتی ومرزبنمدو

انتخابات از س و حرب کم ن ست

صممریح و روشممن بمما رمممه جنمما رمماو
بمم رژوائی در ادامممه سممنت رمماو مم

سهرابی

ازدیدگاه راو ااتراضی که مختص راه

کم ن سممممت ایممممران در ممممم رد نمممم د
س س ال سمط استراتژو س اسی و ...داشمته

اجرایى همراه نشدیم ! /سهعید

ایران.در م رد اول اختالفی که م ان

و

نظرگارهاو راه کارگر در باره انتخابات
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در جمه رو اسالمی با بق ه ن رو راو

شده این ب د که االوه بر مرز بندو با

بس ارو وج د دارد.اگر کسی بخ ارد

رم ارو از زمان خاتمی تا کن ن وج د

ن روراو جنا ن ابتی که رمه ن روراو

رم ارو را در محدوده مع ن خ دش

داشته است واین ه وی فه تنظ م پ ش

این ارصه را در کل جامعه اام از

پاسدارو کند باید تفاوت این رم ارو را

ن یس به آنها مح ل نشده ب د لذا پ ش

بل ستان و خ زستان و آذربایجان در

با حرب و جریان متعل

به خ دش به

ن یس آنها م رداستقبال قرارنگرفت .در

برم گرفت ت رمی به راو ااتراضی و ن د

رسم ت بشناسد .ما باتب ن راو مختلف

م رد دوم یعنی رفقاو حرب کم ن ست

نگاه راه کارگر به انتخابات نداشت .ما

اما اطالا ه ش را را حاوو حداقل راو الزم

ایران از آنجا که این رفقا پذیرفتند که

آنرا امیا کردیم ورردو مسئله راو

م دانست م است نمایش درد نداشت م؟

اطالا ه حاوو مرز بندو با ررن د

ااتراضی و رم ارو با ن روراو سرنگ نی

ش راو است هلم مایل اجرای در منطقه

رمراری با جنا ن ابتی و ام د به ن روراو

از باال را مح م و کنار زدیم .نقد امل رد

آنط ر که راه کارگر آیا نقدو به رم ارو

خارجی در سرنگ نی رژیم از باال باشد ط

حرب در رمارنگی با تحریم هاو ب رژوا

با جریانات ب رژوا .اما یم امیا کرددالیل

پ ش ن یس آنها ت سط اکثریت ن رو را

در منطقه امرو است که ررجریان االوه

اما

را نقد راه کارگر را درست

پذیرفته شد .راه کارگراجرایی ضمن

بر ااالم ه مشترک رمچ ن گذشته

ندانست مجرو اول ن جریاناتی ب د که حتی

استراتژیک قلمداد کردن تاکت ک حرب

م ت اند به س ام جریانی انجام درد

قبل از انتشار ب رونی اطالا ه آنها نقد

در منطقه معتقد ب د که آنچه خ دش می

ماحرب

وسبک

خ درا ااالم کرده ب د .مع نی دارد .راه

گ ید باید م بم ن شته ش د لذا خ اران

کاری سانی در رمه مسائل نداریم تا

کارگراجرایی رن ز مت جه ن ست که اینجا

کنارگذاشتن این متن وقب ل پ ش ن یس

م ضع واحد بگ ریم لذا رم اره به حداقل

سازمان متب اه خ دش ن ست .در اینجا

خ دش شده ب د .وقتی پ ش ن یس با

راو مشترک قناات کرده ایم.مثال در

اقاید وسالی

متفاوتی وج د دارد وکار

ن روراو سرنگ نی از باال و آلترنات راو

گذشته بخش بررگی از اطالا ه ش راو

باید جمعی واساسا بر ت اف

مرز بندو خ درا ذکر

منتظرو

باشد.ت افقی که رمه با من معنا نگ رد و

کرد بهانه جدید این ب د که باید اسامی

بدرخ است راه کارگر اجرایی حذف شد

ررکس با حداقل رایش قانع ش د.این

احراب کردو در اطالا ه ب اید وآش ارا

و تنها اشاره ک تاری به نقش او در

رفقا تالش م نند حداکثر راو خ د را

اصرار بر این ب د که اطالا ه تحریم به

جمه رو اسالمی باقی ماند.و مثالهاو

بش ه راو مختلف تحم ل کنند.اتفاقا

نقد حرب کم ن ست ایران تبدیل ش د .

ب شماردیگر .نظرات این رفقا را درباره

رم ارو با احراب ب رژوا ناس نال ست

در حال ه ما اگر رم نظرو الزم را

منتظرو رمه م دانند .کسی رم نخ است

کردستان را این رفقا در ند سال قبل

داشت م اطالا ه جداگانه او در نقد این

نقدش را به راه کارگر وارد اطالا ه کند .

تحت ان ان اتحاد امل پایدار انجام داده

م ض د م دادیم .زیرا اوال مسئله فقط

لذادر رمه م ارد اطالا ه راو ما به حد

ب دند .تب نشان جالب است م گ یند آن

امرو کردو و منطقه او ن ست و ثان ا با

اقل را اکتفا ونقد ب شتر به تمایل جریانات

م قع فرم م رد .امروزه این احراب در

درک رفقاو راه کارگراز راست خ ب

مختلف واگذار شده است تا در ر ئت

خدمت امپریال سم و جنا ن ابتی اند .

وراست بد نمی ت ان برال ه آلترنات راو

سازمانی خ د اگر م خ ارند به مسئله

کامال درست است اما مگر سرمایه خ ب

ب رژوایی وس است مشخص آنها در

بپردازند .اطالا ه راو ش راو رم ارو

رم رست؟آیا فقط سرمایه مرتبط با خارج

رمارنگی با سرمایه دارو جهانی م ضعی

ررگر آگارانه محل سل قه راو حد

بد است؟ !ج اب آریست ومی گ یند

مریت اطالا ه پذیرفته

اکثرو یک جریان نب ده است .و مثالهاو

.واقع ت

ب رژوا از اسا

دق

گرفت.

رم ارو

ن ست م

در

و

باره

تب ن

نقش
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اینست که رم ارو با ب رژوازو االن بد

اکثریت ن روراو رم ارو در سطح

ب ار م خ رد که ازروش دشمن یابی حظ

نشده بل ه در دوران کن نی رم شه بد

ام می بسط داده و نقد راو جارو را

مخص صی ببرد.مخاطب از ما خ ارد

ب ده است .این ت ج ه فقط در سایه

ان ارکند واز این طری ن روراو رم ارو

پرس د پس کی وقت داشته اید

تفاوت گذارو مبتنی برسرمایه و راست

را به زغم خ د به حالت دفاای ب اندازد .

باش د .ای اش در آنچه م گ ی د جدو

خ ب و بد م سر شده است راه کارگر

محاسبه او که نا ارش م ند

ن

ب دید.یک ن روو جدو با کسان ه به این

اینبار تالش کرد امیا کنندگان اطالا ه را

پرونده سازان صدرا برگ کاغذ را به ام د

اتهامات سخ ف متهمشان م ند دوباره

(شرم آور است )به جنا ن ابتی و

جلب خ اننده روو پ شخ ان بگذارد .

رم ارو نمی کند.اگر کرد یعنی کار غلط

رم ارو با ن روراو امپریال ستی ورر

مخاطب براو ن یسندگان نگران م ش د

خ د را فهم ده است .باور کن د ن ن

آنچه که بد م دانست منتسب کند

و

اتفاقی مدام براو این قب ل جریانات

ست؟ آیا نمی ت ان د

مهاجم می افتد وخم به ابرو نمی آورند که

واز خ د می پرسد این رمه شر

.مصرف این اتهام فقط وادارکردن بق ه به

تفص ل براو

تم ن وقب ل ح ویژه براو خ داست .

رحمی به خ اننده رم ب ن د و اگر وقت

ر ز بل ه جرو افتخارات وس اب

ردفش این ب د تاامل انجام گرفته و

خ د را با این کشف و شه د را م گذران د

درخشان خ د محس ب م نند.حاال باید

اطالا ه تص یب شده را خنثی وبا متن

مارا بدنبال خ د ن ش د .وحداقل در یک

دید که با این ن د تهاجم ت خالی و اغرام

پ شنهادو خ د جایگرین کند .از آنجا که

صفحه یا دو صفحه بگ ی د دردتان

درتحل ل آنچه خطا م دان م  .ه باید کرد

این روش راه کارگر در سالهاو اخ ر

ست ؟ اینها که شما منتشر کرده اید

گ نه م سر است.زیرا مسئله

شناخته شده ومبتنی برن ازو نا متعارف

سند محس ب نمی ش د

.اگر کسی

بهم ن جا ختم نمی ش د.این روش بعن ان

براو رادی ال نمایی وجبران کاستی را

ت رمات ونظراتش را روز بروز ن شته

ایهارات غ ر مسئ النه ط ی ی از ا امل بی

وبی پروایی در اتهام زنی است دررمان

است ب شتر دفتر خاطرات ن شته وگمانه

خاص ت شدن مبارزه ایدئ ل ژیک وم انع

حد رم که م ت انست تاث ر گذار باشد

زنی رایش را بال وپر داده است .اینها

رم ارو و گستراننده محافظه کارو

م ثر ن افتاد .خاصه این ه تب ن آنها از

ربطی به اتهامات بررگی که صادر شده

است .این سبک کار باید کامال طرد ش د .

راو ااتراضی که م ت اند ت ج ه شرکت

است ندارند کدام از اینها سند معتبربراو

ما در قبال م ضع گ رو و منتسب کردن

در انتخابات ورمن ایی با بخشی از سرمایه

در غلط دن اایاو رم ارو وش راو

ررکس حتی دشمن به

رو که واقع ت

و جنا ح متی م س م به اصالحات باشد

است هلم و رسته اقل ت وفدائ ان اقل ت و

ندارد وتا جائ ه واقع ت ندارد مس ل ت

ط م رد قب ل رم ارو قرار نگرفته است .

سازمان راه کارگر و کان ن اندیشه

داریم .خطا در تاکت ک را نم ت ان م

اطالا ه رمانط ر که در یک رم ارو

دانمارک و ...به م اضع شارراده و رج و

امرو استراتژیک تعریف کن م .

اتفام م افتد با حداقل راو الزم ت سط

وجنا ن ابتی و ...است .به اینها سند

ونقدش

ن

خالصه مطلب از این قرار است :ما

اکثریت امیا شد.با این پ ش شرب که رر

نمی گ یند و با سهل انگارو م ت اند

اقدام حرب کم ن ست ایران را ناشی از

نقد

خ درارر ه گسترده تر بن یسد .این کار

سند ایهارات شما باشند .اگر م ارد

تغ ر استراتژو این حرب رن ز نمی

مشابه اینگ نه فعال ت راو انقالبی شما و

دان م بل ه خطایی تاکت ی م دان م

را قبال رم در رابطه با ائتالف آنها بر سر

احراب مشابه را در رم ن ند ساله اخ ر

.آگارانه م خ ار م مثل شما نباش م .

جمع کن م از بایگانی دادگسترو تهران

حرب ت ده استاد ن ن سبک کارو ب د

بررگ تر م ش د و فقط بدرد یک محق

خ لی از جریانات را آمری ایی م دانست

جریانی

ن رم شه م ت اند

س الریرم کرده ب دیم وشده ب د .راه
کارگر صال

دید که اتهاماتش را به
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فقط بخاطر این ه به ش روو نقدداشتند .

قابل تبدیل به رم می شناس م .فصل

مار ت ن رویی دگرگ ن شد آنرا جرء

اقل ت را در بساب امپریال سم ارزیابی

مشترک تمام تن اات صف ب رژوازو

اقمار دشمن حساب م ن م .ط رو که

ن منطقش این ب د که جمه رو

تعلقات

راه کارگر اجرایی حرف م رند گ یی که

اسالمی ضد امپریال ست است پس ررکه

وخص ص ات فردو و گروری و ملی .این

این اتفاقات در م رد حرب افتاده و

با او می جنگد در خدمت امپریال رم است .

فصل مشترک است که ا اقب خسارت

کارش تمام است .

سند را از کله اش در م اورد .نه از

آنها را به خ ب و بد وداخلی و خارجی

واقع ت و مار ت جریانات س اسی .و آن

در مجم د س است این رفقا کمک به

تقس م کن م وخ د و دیگران را در این

ا و برنامه

تن اات گم کن م .براو س است ورزو

نمی کرد

وبرا س ضربه زننده ب د از اینرو ما

اش نشان م درد که این جریان رن ز

مانع م ش دبار این تفاوت گذارو را

انقالبی است .راه کارگر نه تنها حرب

س است و متن پ شنهادو آنها را قب ل و

وجنا

بندیها را درارصه س اسی رمه

بل ه رمه امیا کنندگان اطالا ه ش را را

دیده ایم .احرابی که آلترنات

پ روو ن ردیم .بهتر است این سبک کار

ب رژوایی

را با رفقاو گروه خ دشان پ ش ببرند .

رر گردو گردوست و

رستند ال رغم رر تفاوتی در شرایط

مش ل رم ارو ما آنست که اوال رن ز

قان ن یروف مرتبطه در ن شتجاتش به

مع ن قابل تبدیل به ی دیگر اند و

ن روراو جنا ن ابتی و .....مرب ب کرده

ض ابط و آی ن نامه راو متناسب با ن د

مستق ما ملرومات سرمایه دارو را تسه ل

براو

و تدارک وپ ش می برند .رابطه آنها

کار خ درا ن افته ایم واصل کلی ت اف به
ت اف

جایگرینی اساسا م رد قب ل ر چ ک از

م ان ی و تش التی و مشابهت تام لروما

جریانات نب د.س استشان جنجالی وخ د

ن ست .آنها ضد انقالب اند واز رفقاو

م ش د.باالخص از جانب این رفقا .یک

غرض ب د /است .ح صله کردید نگاری

رم ارو باید آماده بروز ن ن اختالفاتی

حرب بر طب اسناد و برنامه راو حربی

به ایهاراتشان که بعن ان «سند» منتشر

شان افشاو آنها راانتظار داریم و داشت م .

باشد .این ناشی از سرشت این ن د
رم اریهاست .اگر ما آماده حل مش الت

کرده اند ب اندازید تا از این بی پروایی

از آنها خ است م مهمترین مسئله یعنی

ح رت کن د .ما سرباز این س است نمی

آن نباش م رم اریها پا نمی گ رند .

رابطه این اتحاد امل یا رم ارو یا

نخست ن پله ط طرد سبک کار خ د غرض

ش یم ما رمانط ر که تاکن ن ب ده است

رمارنگی را با ضرورت افشا وانرواو

نقد مستقل خ د را داریم و در حدو که

آلترنات

راو ب رژوایی ت ض ح درند .

است که ت انایی درک تفاوت م ان کار
فردو وحربی را با کار در یک رم ارو

م رد

شد که دیدیم.اما س اب

از طری

است

منط

.متن

پ شنهادو

ح

آنها

سرمایه

دارو

است

نه

رمگرایی و انسجام

بامن

و

ح

وت تبدیل

اسناد واقعی نشان م درد نقد خ درا قبل

رن ز رم این تقاضا پا برجاست

.تا

از رمه ورمراه با نقد از شما ن شت م .ما

تشخ ص نم درد ومدام و بش ه راو

مادام ه به مار ت انقالبی حرب باور

مختلف سعی در رربرو دیگران دارد .در

برخالف شما که بعناوین مختلف ب ن

داریم آنها را در انتخاب ش ه و زمان این

این م رد رفقاو راه کارگر اجرایی نم نه

ب رژوا را خ ب و بد می کن د و حتی

کار مختار م دان م رمان ط ر که اردو راو

کاملی رستند .این سبک کار باررا

راست خ ب وبد را رم در م اتبات اخ ر

مختلف کار بر ال ه سرمایه را در نقاب

کشف نم ده اید !اساسا رم ارو با آلتر

کارجمعی را حتی در ابعادو سل قه او با

مختلف جهان در انتخاب ش ه و م ان و

بن بست روبرو کرده است .نم نه کاملش

نات راو ب رژوایی را اام از اصال طلب

زمان حمله مختار م دان م ون ازمند کسب

یا ن روو جنا ن ابتی مجاز نمی دان م و

ت ل ف از مراکر غ بی نم دان م .ررکجا

رم ن اتفام اخ ر بر سر اطالا ه انتخابات
است که ارصه تس یه حساب با ح

این ن رو را را داراو پتانس ل مشترک و

نقدو داشت م مثل االن م گ ئ م و اگر

قرار داده شده ودیگران را بخ ال خ د
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وبطرم مختلف از جمله اتهام رمراری و

البتممه در ممم ارد متعممددط از م ضممع یممک

نممدارد ”.ایممن اسممتدالل یممک ت ج ممهگممرو

م ازو شدن با ن روراو جنا ن ابتی وادار

برخ رد رف قانه با یک اشمتباه یما انحمراف

نام ف است و نمی ت اند ت ض ح دردط را

م نند تا سرباز سبک کار نادرست آنها

ص رت نگرفتط بل ه گاه دستآویر قمرار

ک مهله بهان ان بخشی از حربی کمه خم د

بش ند .در حال ه این دیگران ررکدام

دادن آن براو تس یهحسابراو شخصمی

را کم ن سممت مممیدانممد و البتممه خ ارممان

بن به خ د نقد مع ن خ درا دارند و

و گروری ب دط به ویمژه کمه برخمی از ایمن

انقممالب اجتممماای کممارگرو اسممتط وارد

مختارند که گ نه آنرا پ ش ببرند.این

منتقممدین وابسممته بممه گممرایش راسممت و

اتحماد امممل بمما سمازمانرمماو بم رژوایی و

رفرم ست رستند و زمانی حمایت از یمک

اسممممممممممالمیشممممممممممده اسممممممممممت.

جنمما رژیممم ارتجمماای حمماکم را تبل ممغ

اوالا – در رم ن مص به کنگره م رداشماره

میکردند و برخی دیگر ن ر در هار ب

ک مه لهط که البته بنا بمه مصمالحی کمتمرین

سناری و س اه وسف دشان با سلطنت طلبان

اشمممارهاو بمممه امپریال سمممم و مناسمممبات

رم ممارو و اتحمماد امممل دارنممد و افمم

سمممازمانرممماو کمممرد بممما قمممدرترممماو

دیدشممان از محممدوده یممک نظممم س اسممی

امپریال ستط نشده استط الاقل براین ن ته

پارلمممممممممانی فراتممممممممر نمممممممممیرود.

ت ک د شده است کمه “رم مارو ن رورماو

اماط این واقع ت بهجاو خ د باقی است که

س اسی در رر سمطحی کمه انجمام بگ مردط

تناقضی که حزب کمونیست

اقدام سازمان کردستان حرب کم ن ستط

الزم اسمممت در راسمممتاو منمممافع امم م می

بایدآن را حل کند/سازمان

یک تاکت ک انحرافی است و باید م ردنقد

کارگران و مردم ستمدیده در سطح ایران

قرار گ مرد.

و منطقمممممممممممممممممه باشمممممممممممممممممد”.

به ویژه که در آخرین شماره جهان امروزط

آیا واقعماا کسمی ممی ت انمد اداما کنمد کمه

ارگان رسمی حرب کم ن ستط مقالهاو بما

رم ممارو بمما سممازمانرمماو س اسممی کممه از

امیمماو سممردب ر نشممریهط تحممت انمم ان

لش رکشی نظامی تجاوزگرانه امپریال سم

“تاکت ک مشمترک بمای ت انتخابمات در

آمری ا به ارام و ویران کردن این کش ر

کردستان و دغدغمه “ م رما” در تائ مد و

حمایممت کردنممد و فراتممر از آن از بمم ش

دفاد از آن ن شتهشده و ااالم میش د کمه

خ اسممتند کممه جنمما را بممه داخممل ایممران

ایممن خممطمشممی رسمممی حممرب و سممازمان

ب شاند و رن ز رم به اش ال مختلمف ایمن

کردسممممممممممممممتان آن اسممممممممممممممت.

س است را ادامه می درندط یما رم مارو بما

این مقاله به منتقدین می گ ید که س است

گممروه اسممالمگممراو خبممات کممه سمم اب

رم ارو و اتحاد با احراب و سمازمانرماو

رسم م اییرممماو آن بمممه سمممالرممما پم م ش

ب رژوا – ناس نال سمت و ناس نال سمت –

برمممیگممرددط “در راسممتاو منممافع امم می

مممذربیط از نم نممه امیمماکنندگان ب ان ممهط

کارگران و مردم ستمدیده در سطح ایران

س است جدیدو ن سمتط بل مه “از مصم به

و منطقه است”؟ قطعاا خ ر! بنمابراین حتمی

کنگره راو ک ممه لمه پشمت انه ممی گ مرد و

بر طب مص به کنگره ک مهلمه کمه بمه آن

ازنظر تاریخی در جنبش کردستان تازگی

اشاره شدط نمی ت ان این رم ارو و اتحماد

اصل رم ارو را باید پا

داشت .

سع د سهرابی 200517

***

فداییان(اقلیت)


27-02-1396
ب ان ه مشترک بمای ت انتخابمات در

کردسممتانط بمما امیمماو حممرب دم ممرات
کردسمممتان ایمممرانط حمممرب دم مممرات
کردستانط سازمان خبات کردستان ایرانط
ک مه لمه زحمت شمان کردسمتانط سمازمان
زحمت شان کردستان ایمران (ک ممه لمه) و
سازمان کردستان حرب کم ن ست ایمران
(ک مه له) م جی از انتقمادات و اتهاممات را
از سمم و برخممی احممراب و سممازمانرمماو
س اسی ال ه حمرب کم ن سمت و سمازمان
کردستان آنط در ط ل رفته راو اخ مر در
پمممممممممممممممممممی داشمممممممممممممممممممت.
برخ رد به این م ضع یا تاکت ک ک ممهلمهط

سازمانراو کم ن ست و
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را ت ج مممممممممممممممممه کمممممممممممممممممرد.

اسالمی و ضرورت به کار انداختن حداکثر

ارتجاد منطقه او است و سر دیگرشان در

ثان اا – ربط دادن اتحاد کن نی ک ممه لمه بما

ن روو م ج د در این جامعمه برال مه ایمن

آخ ر ارتجاد امپریال ستی .سؤالی که پایمه

“ر ئممت نماینممدگی خلمم کممرد” در سممال

رژیمط ر ز گاه زیر سمؤال نرفمت .از نمد

استدالل حرب کم ن ست را ویران میکند

معالفمارم اسمت .در آن

سال پم ش بما ت جمه بمه تغ راتمی کمه در

ایممن اسممت کممه اگممر حممرب کم ن سممت

ر ئتط سازمان ریمک رماو فمدایی خلم

اوضاد منطقه ب ج د آمدهط بار دیگمر ایمن

می پذیرد که این رم مارو و اتحماد اممل

ایران بمه انم ان یمک سمازمان رادی مال و

ضممرورت در مقابممل ایممن ن رورمما قممرار

با سازمانراو کردستانی از “ضمرورت بمه

پرقممدرت در کنممار ک مممهلممه قممرار

گرفمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممت”.

کار انمداختن حمداکثر ن مروو م جم د در

داشت .شم خ ارالمدین حسم نی م اضمعی

ت ض ح داده نمیشم د کمه منظم ر از ایمن

این جامعه برال ه رژیم” ناشی ممیگمرددط

رادی ال تمر از خ لمی از م رماو کنم نی

ویژگی راو جامعه کردستان که ضمرورت

را آن را براو کردستان مجاز میدانمد و

داشت .حرب دم مرات کردسمتان ایمران

رم ممارو بمما مممرتجع ن را ایجمماب کممرده

آن را بمه مبممارزه در سراسمر ایممران بسممط

رمط حرب دم رات کردستان امروز نب د.

سممت؟ در کجمماو ایممران نمممیتمم ان

نمممممممممممممممممممممیدرممممممممممممممممممممد؟

خ دمختارو در کردستان را با دم راسمی

ویژگممیرممایی را یافممت کممه کردسممتان

رر کس می داند که در ایران یمک دولمت

در ایران در پ نمد ممیدانسمت .متحمدین

استثنائی بر آن باشد .اگر سمتمگرو ملمی

دینی شم عهممذرب و یمک رژیمم س اسمی

و

استط نم نهراو دیگرو رمم از آن وجم د

بینهایت ارتجماای وجم د دارد کمه نم نمه

آزادوخ اه داخلمی و بم نالمللمی جسمتج

دارد .اگمر وجم د نمد سمازمان کممردط آن

آن را بممهاسممتثناو اربسممتان سممع دو در

میکرد .آن اتحاد و رم ارو کجا و اتحماد

ویژگممی اسممت کممه ضممرورت رم ممارو و

سراسممر جهممان نمممیتم ان سممرا گرفممت.

و رم ارو کن نی ک ممهلمه کجما؟ ترک مب

اتحمماد بمما بمم رژوا – ناس نال سممترمما و

حرب کم ن سمت قاامدتاا بایمد بمر اسما

ن رورایی که اکن ن ک مهله بما آنرما یمک

ناس نال سمممت – ممممذربیرممما را ایجممماب

رمممان اسممتداللی کممه در م م رد کردسممتان

ب ان ه انتشار داده استط مطلقاا قابل مقایسه

می کندط حمرب کم ن سمت نماگریر اسمتط

داشتط در م رد سراسر ایران رم بپمذیرد

با آن دوران ن ست .بی پرده باید گفت که

این ح را براو برخی منماط دیگمر رمم

کممه “ضممرورت بممه کممار انممداختن حممداکثر

وارد شدن در اتحادو کمه اکثریمت قماطع

به رسمم ت بشناسمد .فرضماا رمر سمازمان

ن ممروو م ج م د در ایممن جامعممه بممر ال ممه

آن را جریانات راست بم رژوایی تشم ل

کم ن سممتی کممه در بل سممتان تش م الت

رژیم” ایجاب می کنمد کمه رممه احمراب و

مممیدرنممدط در درازمممدت نت جممهاو جممر

محلممی داشممته باشممدط بممر اسمما

رممم ن

سمممازمانرممماو اپ زیسمم ن بمم رژوائی و

انحممالل در آن نخ ارممد داشممت .اممما ممرا

استدالل ویژگی راط الجرم باید رم مارو و

کارگروط انقالبمی و ضمدانقالبیط ممذربی و

ک مه له اکن ن پمس از گذشمت متجماوز از

اتحمماد بمما جمم ش العممدل را بپممذیرد .در

س الرط باید وارد رم ارو و اتحاد شم ند

سممه درممه از آن رم ممارورمما بممهضممرورت

خ زستان و آذربایجان رم بر رم ن من ال

و از رم ن حاال فرضماا بما مجارمدین خلم ط

رم مممارو و اتحممماد اممممل بممما جریانمممات

با ناس نال ست را و اسالم گرایان رم ارو

سلطنتطلبان و غ ره متحد ش ند .احمراب

ب رژوایی و اسمالمی در کردسمتان رسم ده

و اتحمماد امممل داشممته باشممد .ایممن را ن ممر

دم مممرات کردسمممتانط ک ممممه لمممهرممماو

اسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممت؟

رمگان میدانند کمه برخمی از رم ماران و

کردسممتانی و خبممات طاز ایممن باب مت د ممار

پاسخ می شن یم کمه نفمس ضمرورت ایمن

متحممدین ک مممهلممه در کردسممتانط اتحمماد

تناقم ن ستندط م ن کمرد ناس نال سمت

رم ارو “در ار ب ویژگی راو جامعه

جداگانهاو بما جریانماتی در دیگمر منماط

رسممتند و ارصممه فعال ممت خ م د را صممرفاا

کردسممتان و مبممارزه برال ممه جمهمم رو

ایران دارنمد کمه یمک سرشمان در آخم ر

کردستان می دانند .امما حمرب کم ن سمت
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که ادااو کم ن سمت و سمرا سمرو بم دن

جنبش رماو ملمی ن مر کمه رنم ز حقمان تی

واداشممته اسممت .تغ ممر و تح م الت منطقممه

داردط بمما تناقیممی بممررگ م اجممه اسممت.

داشممتندط ام ممماا بممه ذخممایر و متحممدین

رن ز پایان ن افته اسمت .ایمن تحم الت در

اسممتدالل ایممن حممرب در م م رد ضممرورت

ارتجاد امپریال ستی تبمدیل خ ارنمد شمد.

مرحله مع نی باالخره ک مهلمه را واخ ارمد

رم ممارو و اتحمماد امممل بمما سممازمانرمماو

کردرمماو اممرام اول م ن نم نممه آن ب دنممد.

داشت که تصمم م قطعمی خم د را بگ مرد.

ب رژوایی و اسمالمی کردسمتانط ممی ت انمد

آن را به زیمر پمر م امپریال سمم آمری ما

حممرب کم ن سممت بممراو مممدتی طمم النی

بسط پ دا کند و به نتایج وخ می ب انجاممد.

خریدنممممد و بمممما رمدسممممتی در جنمممما

نممیت انمد در درون ایممن تنماقم حرکممت

اما حرب کم ن ست به ن تمه دیگمرو رمم

تجاوزکارانممه و اشممغالگرانه امپریال سممتیط

کنممدط یعنممی از یممکطممرف بگ یممد یممک

اشممماره ممممیکنمممد کمممه بهتمممر ممممیت انمممد

ت انسممتند منطقممه خ دمختممار کردسممتان

سازمان سرا سمرو اسمت و بمراو برپمایی

ت ض م حدرنممده رم ممارو و اتحمماد کن م نی

ارام را ایجماد کننمد .امما حماال مسمتقل از

یممک انقممالب اجتممماای کممارگرو تممالش و

ک مهله در کردستان باشد و آن تغ راتمی

اینکه تا ه حد خ است ت دهرماو ممردم

مبممارزه مممیکنممدط اممما از س م و دیگممر بمما

است “که در اوضاد منطقه به وج د آمده”

کرد تحق یافتط ح مت اقل م بمهانم ان

سممازمانرمماو ب م رژوایی و اسممالمی اتحمماد

اسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممت.

یک ح مت تحتالحمایه و دستنشمانده

امممممممممممل داشممممممممممته باشممممممممممد.

ایممنکممه کممدام تغ ممرات مممدنظر حممرب

امری ا بمه ح مات خم د اداممه داد و اقلم م

انقممالب اجتممماایط انقالبممی اسممت ال ممه

کم ن سمت اسمتط مسم ت مانمده اسممت.

ن رتبمممدیل بمممه پایگممماری نظمممامی بمممراو

بممم رژوازو در کل مممت آن .نممممیشممم د

البته اتفاقات و تغ رات متعمددو در ایمن

امپریال سم آمری ا گردیمد .رمم ن اتفمام

ب رژوازو را بخش بخمش کمردط بما ی می

نممد سممال در منطقممه خاورم انممه ررداده

رم دارد در کردستان س ریه رر می درد.

متحمممد شمممد و بمممما دیگمممرو جنگ ممممد.

استط اما ی ی از آنرا رشمد ناس نال سمم

آنرا ن مر بما حمایمت و پشمت بانی نظمامیط

وی فه یک سازمان کم ن ستط نه رم ارو

و به ط ر خاصط تا جایی کمه بمه کردسمتان

مالی و س اسی امپریال سم آمری ا در حال

و اتحاد با ایمن یما آن گمروه بم رژوایی بما

مرب ب می شم دط رشمد ناس نال سمم کمرد

ایجمماد منطقممه خ دمختممار خمم د رسممتند.

ت ج ممه ویژگممیرمما و تغ ممر اوضممادط بل ممه

اسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممت.

بدیهی است که این تح الت در کردستان

سازماندری طبقه کارگر بمراو سمرنگ نی

سالرا پ شط پس از فروپاشمی شم روو و

ایران ن ر ت ث ر خ د را برجاو بگذاردط رم

ب رژوازو از طری یک انقمالب اجتمماای

سر برآوردن جنمبش رمایی تحمت انم ان

ناس نال سمممم را تق یمممت کنمممد و رمممم

است .فقط با این انقالب است که میتم ان

جنممبشرمماو ملممی بمما جنمما و کشممتارراو

جانمممبدارو از امپریال سمممم آمری ممما و

بمممیدرنممما فممم روتمممرین مطالبمممات

وحشمممتناکط حتمممی در بخشمممی از اروپممماط

تقاضمماو کمممک بممراو ایجمماد یممک منطقممه

آزادوخ ارانمممهط دم رات مممک و رفممماری

سازمان ما در تحل لی از ایمن جنمبشرماو

خ دمختار در کردستان ایمران .مناسمباتی

ام می ت دهراو وس ع مردم را ن ر محق

ارتجمماای ااممالم کممرد کممه نممهفقممط ایممن

که م ان برخی از سازمانراو کرد ایرانمی

سمماختط بممه سممتمگرو ملممی و رممر نمم د

جنممبشرمما رمم زیممک از مشخصممهرمماو

با دولت آمری ا برقرار گردید و رمچنمان

تبع م و نمابرابرو پایمان بخشم د .بمدون

جنبشراو ملی را که سالرا اصمر آن بمه

ادامه داردط بر کسی پ شم ده ن سمت .ایمن

این انقالب

رو در ایران تغ ر نخ ارمد

پایممان رس م ده دارا ن سممتند و صممرفاا ابممرار

تحم م الت و رشمممد ناس نال سممممط فشمممار

کممرد .اگممر بممه فممرض ارممداف و آمممال

دس سممهرمماو ارتجمماد امپریال سممتی بممراو

فراینده او بر ک ممه لمه حمرب کم ن سمت

جریانات ناس نال ستی و ممذربی کمرد در

تقسم م مجممدد جهممانانممدط بل ممه درنت جممه

وارد آورد و اجالتمماا ایممن سممازمان را بممه

شرایط دیگرو ام ان تحق داشته باشمدط

تحممم الت اوضممماد جهمممانیط تمممهمانمممده

رم ارو با دیگر سمازمانرماو کردسمتان

رو فراتر از اقل م کردستان ارام ااید
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ت دهرماو کمارگر و زحممت ش کردسمتان

تمممممممممممممرین ن رورممممممممممممماو اردوو

که در این ن شته بمه بخشمی از آن رما بمه

ایممممممممممران نخ ارممممممممممد شممممممممممد.

تغ مممررژیم )(regime changرسمممتند

ترت ب زیر خ ارم پرداخت.

حممرب کم ن سممت بایممد ایممن حق قممت را

را نباید ر ز دغدغه او بمه خم د راه

بپممذیرد کممه ایممن رم ممارو و اتحمماد امممل

درند؟ ما ن ر در شممار ایمن بمه اصمطال

کردستانی ؟

ک مه له خطرات جدو براو ک مهله در پی

" م

خ ارد داشت .ب ش از آنکه بت اند از این

ضممممن دفممماد از تاکت مممک تحمممریم در

رم ممارو و اتحمماد امممل نفممع ببممردط زیممان

انتخابات96ط اتحاد امل حرب کم ن ست

خ ارممد دیممد .ایممن نممه بممه نفممع حممرب

ایران را اقدامی قلمداد کردیم که ی می از

کم ن ست استط و نمه بمه نفمع ک ممه لمه و

اص ل پایمه او اسمتراتژو ن رورماو م

 -جنبش رمه رط ردف ر ز

مردم کردستان .ک مه له ممی ت انمد و بایمد

یمما سممرنگ نی انقالبممی رژیممم جمهمم رو

 -پ ستن به تاکت ک تحریم پ سمتن

استقالل خ د را حفظ کند و زیر فشار م ج

اسممالمی ت سممط مممردم را نقممم مممی کنممد

ناس نال سم قرار نگ رد.

بنابراین از مبارزه نظرو النی بر سر این

بر گرفتمه از نشمریه کارشمماره 741
ارگان سازمان فدائ ان ( اقل ت)

***

رمماو" داراو دغدغممه رسممت م کممه

 -اتحممماد اممممل مم م ردو یممما جبهمممه

م ض د استقبال می کن م.
رممر ن ممروو م

و متعهممد بممه اصممل

خ دررانی اردوو کار و زحممت ممی دانمد

 افشمماو اردوو تغ ممر رژیممم و رمممزمان رمراه شدن با آن
 مجمماز ب م دن اتحمماد امممل حتممی بممان روراو ب رژوائی

به تاکت ک کم ن ست را
 جبهممه م یمما طبقمماتی در خممدمتجبهه ملی ؟
اتحممماد اممممل مممم ردو یممما جبهمممه
کردستانی؟

که ی می از مشخصمات بن مادو سمرنگ نی

اولمم ن سممئ ال ایممن اسممت کممه آیمما

انقالبیط نه فقط سرنگ نی رژیمم جمهم رو

اتحادامممل شممش حممرب و سممازمان کممرد

اسالمیط بل مه رمرممان انمرواو ن رورمائی

ایرانی براو تحریم انتخابمات یمک اقمدام

است که در ائتالف با ارتجماد منطقمه او و

م ردو و اادو م ان ن روراو اپ زیس ن

"تاکتیکی" به بهای زیر پاگذاشتن

جهانی در پی اجراو س است راو "تغ مر

کممرد ایرانممی در منطقممه اقل م م کردسممتان

رژیم" رستند .و تغ ر رژیم با آویختن به

است یا مقدمه او از یک استراتژو جدیمد

اصول!  /روبن مارکاریان

قدرت راو ارتجاای منطقه او و جهانی نه

براو ایجاد جبهه کردستانی .جبهه او کمه

رلمت احمدیان در نشریه حرب

فقممط جممایگرینی ارتجمماای دیگربممه جمماو

رمممممه ن رورمممماو س اسممممی و طبقمممماتی

کم ن ست ایمران" جهمان اممروز" شمماره

ارتجاد حاکم استط بل ه ا اقب ویرانگمر

اپ زیس ن کمرد ایرانمی را در جبهمه ملمی

 374مقالممه او تحممت انمم ان « تاکت ممک

آن درسرن شممت غممم انگ ممر کشمم ررائی

کردستان ایران(یا جبهه روژرالت) با رمم

مشترک بای ت انتخابات در کردستان و

نظ ر امرامط سم ریهط ل بمیط یممن و ...کمه

متحد می کند.

رما" » بمراو دفماد از اتحماد

درآتش جنا راو فرقمه او و داخلمی در

در سال ان اخ ر م ان ن روراو س اسمی

امل مشترک ن شته و تالش کمرده اسمت

حال ناب دو رستندط به اندازه کافی ابرت

کممرد ایرانممی مسممتقر در منطقممه اقلمم م

انگ ر است.

کردستان روابط متقابل دو گانه و ندگانه

چرا چپ ایران باید نگران "جبهۀ
کردستانی" باشد؟مصالحه

رف

دغدغه "

تا به دغدغه" م

رما"(درگ ممه) پاسمخ

درد .آیما رنگمامی کمه حمرب کم ن سمت

ر .رلمت براو ت ج ه اتحادامل حرب

برقممرار شممده است.بخشممی از ایممن روابممط

ایران وارد اتحادامل س اسی با ن رورمائی

کم ن ست بما پمنج ن مروو س اسمی دیگمر

مرب ب به رمارنگی براو تبمادل اطالامات

می ش د کمه بخشمی از آن رما از شماخص

کرد استدالل راو گ ناگ نی آورده اسمت

و یا مقابله مشترک با اقدامات تروریستی
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رژیم جمه رو اسالمی و یا خنثمی سماختن

س اسی کرد ایرانی را از سال گذشته آغاز

پارلممان امرام مطمر سماخت  .تردیممدو

فشارراو رژیم جمه رو اسالمی به دولت

کرد.

ن سممت کممه اقممدام فراکسمم ن مممال ی بمما

اقل م و یا دولت مرکرو ارام براو ایجاد

 -اول ن پَانل مرب ب به ن رورماو کمرد

حمایت و تحریک رژیم جمه رو اسمالمی

محدودیت فعال ت ن رورماو کمرد ایرانمی

ایرانی کمه در تماریخ  25اکتبمر بما رمدف

بممراو ضممربه زدن بممه اپ زیسمم ن کممرد

مممی شمم د .اممالوه بممر آن در نممد سممال

بحث درباره م انع رم ارو ن روراو کرد

ایرانی ص رت می گ رد.

گذشته اتحادراو س اسی م مان بخشمی از

ایرانی براو ایجاد یمک جبهمه کردسمتانی

 -در  27ماه ممار

این ن رورا و یا اتحادامل راو س اسی دو

ال رغم جدائی راو م جم د م مان آن رما

درمصممممماحبه بممممما شمممممب ه کمممممردو

گانممه و یمما نممد گانممه در ممم اردو نظ ممر

برگممرار شممد .ابممرار م ال ممرادهط ابممدا

"روداو"( )Rudawدر اقلم م م کردسمممتان

تحریم انتخابات رژیمم جمهم رو اسمالمی

مهتدوط مصطفی رجمروط خالمد اریمرو و

اممرام ااممالم مممی کنممد کممه "رم ممارو

ن ر ص رت گرفته است .امما ازرشمت مماه

امممر ایلخممانی زاده از شممرکت کننممدگان

اسممتراتژیک" م ممان شممش سممازمان کممرد

پ شط آن ه ممی تم ان بمه آن مباحثمات

ب دند )1 (.فشرده او از این پانمل رمم در

ایرانی که شامل رم ارو در فعال ت رماو

مرب م ب بممه ایجمماد "جبهممه کردسممتانی"ط"

صفحه مرب طه قرارداده شده است کمه بما

نظامی ن ر خ ارمد بم دط گسمترش خ ارمد

جبهممه روژرممالت"(شممرم کردسممتان)ط یمما

مباحثممات مطممر شممده در پَانممل تفمماوت

یافت .او ااالم می کند که این سازمان رما

"جبهه ملی کمرد" نام مدط بمه شم ل النمی

دارد)2 (.

درصدد ایجاد سازمان نظامی درکردسمتان

امرایلخمانی زاده

 -پَانل دوم م سسمه " مێرو" در مماه

ایران ب ده و برخ رد با انتخابمات امم می

اول ن نشانه رماو النمی شم ل گ مرو

ف ریه درادامه پانل اول برگرار شد .تغ ر

آینممده ایممران در ممماه آوریممل را ن ممر در

تالش براو ایجاد جبهه کردستانی را بایمد

جدیممدو کممه درپانممل ممماه ف ریممه ص م رت

دست ر کار گردرمائی آن را در رفته راو

در مباحثممممممات و مممممممراودات پَانممممممل

گرفممت ورود نماینممده خبممات بممه جمممع

آینده خ ارد ب د)4 (.

حث" م سسمه پمژورش رماو خاورم انمه

شممرکت کننممدگان بمم د .م ضمم د پَانممل

 -در درمممم آوریمممل جلسمممه تحمممریم

Middle

بررسی ح مت جدید آمری ا و تماث رات

انتخابمممات -کمممه اممممر ایلخمممانی زاده در

 )Instituteیمممممممممممما مخفمممممممممممممف

آن بر روو رقابت راو منطقه او و م ضع

مصمماحبه بمما شممب ه "روداو" واممده آن را

آن( ")MERIمێرو"پممی گرفممت .ایممن

سممازمان رمماو س اسممی کممرد در ایممران

داده ب د -در مقر حرب کم ن ست ایمران

م سسه که مرکر آن در ارب ل قرار دارد و

ب د(.)3

تش ل می ش د .پمس از پایمان جلسمه ر.

مطر و پی گ رو شده است.

"(

Research

East

ازنهادراو نردیمک بمه" حمرب دم مرات

 -درروز اول ممماه مممار ( 11اسممفند

ابممرار م ال ممراده بممه انمم ان سممخنگ و

کردستان ارام" است پاُنل راو بحثط بما

 )95شش سازمان در گردرمائی خم د در

ائممتالف شممش حممرب و سممازمان کممردط

شرکت رربمرانط مسمئ الن و کارشناسمان

اردوگاه "حمرب ک ملمه ایمران" اقمدام بمه

درمصاحبه مطب ااتی در برابر رسانه رماو

درباره مسمائل مربم ب بمه جنمبش کمرد و

تاسم س کم سم ن مشممترکی کردنممد کممه

اقل م کردستان اامالم ممی کنمد کمه شمش

تح الت خاورم انه برگرار می کند .رمم ن

رمممدف آن مقابلمممه بممما طرحمممی اسمممت

جریممان شممرکت کننممده در ایممن جلسممه

م سسه پانمل رمائی را بمراو مباحثماتی بما

که فراکس ن مال ی در پارلمان ارام یما

درباره هار ب کلمی تحمریم انتخابمات

ردف بررسی"م انع و فرصمت رما" بمراو

بممه اصممطال فراکس م ن "دولممت قممان ن"

آینده به وحدت رسم ده انمد و ااالم مه در

ایجاد یمک جبهمه کردسمتانی از ن رورماو

بممراو خلممع سممال و اخممراج اپ زیسمم ن

روزراو آینده منتشرخ ارد شد.

ایرانمممی از منطقمممه اقلم م م کردسمممتان در
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 -ر .صممال مممازوجی در مصمماحبه بمما

کردسممممتان غربممممی(روژآوا-کردسممممتان

ن روراو امیماء کننمده نشمان درنمده آن

رادیمم پ ممام کانممادا در پاسممخ بممه سممئ ال

سمممم ریه)ط کردسممممتان شمممممالی(باک ر-

است که این اتحماد اممل اولم ن حلقمه در

مصاحبه کننده در بماره المت رم مارو از

کردستان ترک مه) و کردسمتان جنم بی یما

زنج ر ایجاد یک جبهه کردستانی اسمت و

جمله با سازمان قب له او -اسمالمی خبمات

(باشمم ر -کردسممتان اممرام) تقسمم م مممی

آن رممم بمما ترک بممی کممه نممه فقممط بممه قم ل

مممی گ یممد کممه قااممدتاٌ حممرب کم ن سممت

کننممد .ناگفتممه روشممن اسممت کممه حممرب

ر.رلمت احمدیان ب رژوازو ناس نال ست

ایران مخالف اتحادامل با سمازمانی اسمت

کم ن ستط حرب کم ن ست ایمران اسمت

در آن حی ر سمنگ نی دارد بل مه جریمان

که ردف آن اجراو شریعت اسالمی است

نممه حممرب کم ن سممت روژرممالت و ضمممن

اش رتی -قب له او و اسالمی خبات ن مر از

اما اتحادامل با خبات به حرب کم ن ست

دفاد از ح سرن شت مل مت رماو تحمت

جمله ن روراو تش ل درنده آن است تما

تحم ممل شممده اسممت .بمما ت جممه بممه آن کممه

سممتم ایممران و ازجملممه کردرمما از اتحمماد

از نمایندگان رممه طبقمات ملمت کمرد در

ن روو دا ت کننده بمه ایمن اتحاداممل و

داوطلبانه رمه آن را در همار ب ایمران

این اتحاد امل "رممه بما رمم"ط کسمی جما

سخنگ و جلسه ت اف ط حمرب کم ن سمت

دفاد می کند و انتخابات ن ر یک انتخابات

نمانممد .رنمم زاین رمممه مشخصممات ایممن

ایران ب ده است لذا تردیمدو ن سمت کمه

سراسممرو بممراو گممرین رئم س جمهم ر و

اتحادامممل "رمممه بمما رممم" ن سممت بل ممه

معنممماو ایمممن تحم مممل آن اسمممت کمممه

ش راراو شهرو روسمتاو سراسمر ایمران

بخشی از ن روراو ایمن اتحاداممل رممان

در ها ب ت اف براو حرکت بمه سم و

است نه یمک حادثمه محلمی و محمدود بمه

طم ر کممه دربمماال گفتم م از شمماخص تممرین

یممک جبهممه کردسممتانی و ت افمم دربمماره

مناط کردنش ن ایران!

ن رورمماو اردوو تغ ممررژیم( regime

ممدمان ایممن جبهممهط حممرب

 -ر.رلمت ن ر در مقاله م رد اشاره می

 )changeرسممتند کممه ثقممل و وزن اصمملی

کم ن ست ایران با پمذیرش الراممات ایمن

گ ید " براو نم نه رم ن م ضع مشمترک

ایممن اتحادامممل را تشمم ل مممی درنممد.

ت افم ط وارد اتحادامممل بمما جریممانی شممده

با احراب س اسی م ج د در کردسمتان در

بنابراین حتی با ت جه به مباحثات و فاکمت

است که به گفته ر .صال مازوجی خ اران

م رد انتخاباتط حاصمل بم ش از یمک مماه

رائی که النی شده اسمت ایمن اتحاداممل

رمما و خنثممی کممردن

یک حرکت مم ردو ن سمت بل مه اقمدامی

 -متن ااالم ه مشترک شمش سمازمان

مقاومممت رمما و غ ممره ب م ده اسممت .م ضممع

اسممت کممه در بسممتر طممر ایجمماد جبهممه

و حممرب کممردو ن رکممه در  28آوریممل

واقعمممی رممممه احمممراب در ابتمممداو ایمممن

کردسممتانی کممه وجم ه گ نمماگ نی دارد در

منتشرشد گ یاو رم ن الرامات و تحم مل

مجممادالت ی سممان نب م د . "...و در بخممش

دست ر کمار قرارگرفتمه و قمرار اسمت کمه

را می باشد .در ممتن کمردو ایمن ااالم مه

دیگر مقاله با دفاد از تاث رات ایمن اتحماد

تممالش شممرود شممده بممه قمم ل برخممی از

مشترک از مردم" روژرالت" خ استه می

امل در افرایش روح ه تم ده رما مطمر

ن روراو دست اندر کار ایمن اتحماد اممل

ش د که انتخابات پ شارو را تحریم کننمد.

مممی کنممد" امممروز تجدیممد ح ممات جنممبش

به سازمان نظامی و ن روو واحد پ شمرگه

سازمان راو دیگر کرد ازایمن ااالم مه بمه

ت ده او در کردستان از ن ن مسم ررایی

فرا روید و به ق ل ر .رلممت احممدیان در

نام اتحادامل ن روراو "روژرالت" بمراو

مممی گممذرد و تجدیممد ح ممات ایممن جنممبش

ادامه خ د م جمب تجدیمد ح مات جنمبش

تحریم انتخابات ریاست جمه رو نام ممی

بسممتر رشممد مبممارزات کممارگران خ ارممد

کردستان ایران ش د.

برند" .روژرالت" اصمطال ناس نال سمت

ب د."...

ن رورمما و

اجراو شریعت اسالمی است.

نشسممت رمما و تممما

افشمماو اردوو "تغ ممر رژیممم" و رممم

رمماو کممرد اسممت کممه کممرد را بممه بخممش

بنممابراین رم ممارو منتهممی بممه انتشممار

شمممرقی(روژرالت  -کردسمممتان ایمممران)ط

ااالم ممه مشممترک س اسممی و ن ممر ترک ممب
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اما ببن م که ر.رلمت احمدیان گ نمه

وامپریال سممتی اسممت و ایممن روی ممرد را

ما ت ج هات او در دفاد از این تاکت مک را

نقم سرنگ نی انقالبیط یا ی ی از اص ل ت

مخالف سرنگ نی انقالبی رژیمم جمهم رو

یک به یک بررسی کن م.

وکم ن سمت و

اسممالمی یعنممی سممرنگ نی ب س م له مممردم

رخش بررگ س است حرب کم ن سمت

ایران ممی دانمد .از سم و دیگمرط بما یمک

ایران در ایمن ارصمه را ت ج مه ممی کنمد.

تعب ر بخشی از ن روراو این اتحماد اممل

ی ممی از تممالش رمما و ر.رلمممت بممراو

ر.رلمت می گ ید

و به تعب ر دیگر رمه آن را -به اسثتثناو

ت ض م ح و ت ج ممه ایممن رم ممارو و اص م الا

 -1حرب کم ن ست ایران رم اره بمه

حمممرب کم ن سمممت ایمممران -بمممه اردوو

دفاد از این اتحاد امل استناد او بمه نقلمی

روشنگرو دربماره س اسمت اردوو تغ مر

س است "تغ ر رژیمم" و دل بسمتگان بمه

ق لی از کتاب "

رژیممم و جنمما ن ممابتی پرداختممه و ایممن

کراممممات ومعجمممرات ارتجممماد منطقمممه

کم ن سم لنم ن"(فصمل رشمتم"آیما رم ز

س است را را افشاء کرده است.

وامپریال سم تعل دارند و س است آن رما

مصالحه او مجاز ن ست") است کمه درآن

 -2ر .رلممت ایمن حق قمت را تصمدی

دق قمماا در خممالف جهممت مصممالح اصمملی

لنم ن مطمر ممی کنمد بمراو پ مروزو بممر

می کند کمه برخمی از سمازمان رماو کمرد

اکثریت ممردم( کمارگران و زحمت شمان)

دشمنی ن رومندترباید ازرمر «شم افی» در

شرکت کننده در این اتحاد امل« با کم

در سمممممممرنگ نی انقالبمممممممی رژیمممممممم

ب ن دشمنان رر قدررم که ک ک باشمدط

"تغ ر رژیم" ب ده و رمچنان" بمه کممک

جمهمم رو اسممالمی اسممت .بنممابراین بمما

استفاده کرد و ازرر متف تم ده اوط حتمی

قدرت راو امپریال ستی » دل بسمته انمد و

ن رورائی سروکار داریم کمه بمه خماطردل

متف م م قممتط مممرددط ناپدیممدارط غ رقابممل

در بخش دیگرو از ن شته خ د ااالم ممی

بستگی و آویمران شمدن از س اسمت رما و

ااتماد ومشرب ن ر با حفمظ نهایمت دقمتط

کنممد کممه حممرب کم ن سممت ایممران تنهمما

کرامات قدرت راو ارتجاای منطقمه او و

واحت اب استفاده کرد.

ن روئی در کردسمتان ایمران اسمت کمه در

جهممانیط س اسممت رایشممان ال ممه مصممالح و

اما آن مه کمه لنم ن در ایمن فصمل از

مقابممل "دولممت رمماو سممرک بگر منطقممهط

منافع اکثریت مردم می باشد و رمم منمافع

کتاب "

روو" مطر می کند به رم ز

درمقابممل ناس نال سممم کممردط در مقابممل

و مصممالح جنممبش و اکثریممت مممردم ممما را

وجه با قااده یمک جانبمه او کمه ر.رلممت

ناس نال – ل برال سمم شمم بمراه کممک

ملرم ممی کنمد کمه بما رمم ن ن رورما وارد

ازنقل ق ل لن ن ساخته و پرداختهط تشابهی

قدرت راو امپریال ستیط پ گ رانه ایستاده

رم ارو ش یم؟ با این ارزیمابی ر.رلممت

ندارد .لن ن در رمان فصل به روش تحل ل

است " .این بدان معنی می باشد که سمایر

احمدیان با کدام روش و منط ایمن جممع

سازش رماو مجماز پرداختمه و ممی گ یمد

ن رورمماو اتحادامممل درکردسممتان و بممه

اضداد در یک رم ارو س اسی را ت ضم ح

بایممد خصمملت واقعممی مصممالحه رمما را بممه

ب ممان دیگممر پممنج ن ممروو دیگممر در شمممار

می دردط از این اتحاد امل دفاد می کند و

درستی تحل ل و انطبام و یما امدم انطبمام

ن روراو شمم بمراه کممک قمدرت رماو

تر به ت ج ه آن می پردازد؟

آن را بمممما مصممممالح جنممممبش کممممارگرو

امپریال سممتی ب م ده و ت م ازن ق م ا در ایممن

ت ض حات و یا ت ج هات ر .رلممت در

بازشناخت.از نظر لن ن ساختن یک قاامده

اتحمماد امممل بممی تردیممد بممه شم ل تع م ن

بماره ایمن تنمماقم -رمم افشماو ن رورمماو

اممممممم می بممممممراو کل ممممممه ممممممم ارد

کننده او به نفع آن را می باشد.

تغ ر رژیم و رمم پ سمتن بمه اردوو آن

امممرو "مهمممل" اسممت و بممراو ارزیممابی از

بمممدین ترت مممب از سممم ئی حمممرب

رما -در ن شمته او جما بمه جما و بمه شم ل

خصلت و کارکرد یمک مصمالحه و انطبمام

کم ن ست ایران مخالف س اسمت آویمران

پراکنده پخش شده است اما براو روشمن

آن بمما منممافع طبقممه کممارگر بممه قمم ل او

شدن به قدرت رماو ارتجماای منطقمه او

شدن پاسخ به این تناقیات الزم است کمه

باید "مغر" ویا قمدرت تحل مل را بمه کمار

راو اساسی ن روراو م

به ب ان دق
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گرفت و به ویژه تشمخ م داد کمه کمدام

هره ملی مترقی در جنبش خل کرد ب د

محدودو رم بمه دسمت ب ماوردط ممردم از

مصالحه را در کدام مقاطع می ت انمد قابمل

که باز رم ر ز ربطی به جریمان ارتجماای

پ ممروزو خ م د روح ممه خ ارنممد گرفممت و

دفاد و اص لی قلمداد ش د و یا متقابالا ایمن

ش خ جالل حس نی یما سمازمان خبمات کمه

تاکت ممک آنهمما بممه ن روئممی مممادو تبممدیل

ن د سازش رما مصمدام سمق ب بمه ورطمه

اکن ن به مهره بمازو در بسماب مجارمدین

خ ارد شد و کسمب رمم ن ن مروط آنهما را

سازش طبقاتی می ت اند باشمد کمه "بمراو

مبدل شده استط نداشت .بنابراین رمم بمه

بممراو خ ممر بعممدو آممماده تممر خ ارممد

طبقه انقالبی رالکت بار ب ده و باید با رمه

لحاظ شرایط تاریخی و س اسی مشمخص و

کرد .امروز تجدید ح ات جنبش تم ده او

ق ا آن را را افشاء کرده و به مبارزه ال ه

رممم بممه لحمماظ مار ممت س اسممی ن رورمماو

در کردستان از ن ن مس ررایی می گذرد

آن را برخاست".

شرکت کنندهط این دو اتحادامل بمه رم ز

و تجدید ح مات ایمن جنمبش بسمتر رشمد

ر.رلمممت بممراو دفمماد از اتحادامممل

وجه قابل مقایسه با رم نب ده و مقایسمه ر.

مبارزات کارگران خ ارد ب دط اگر حمرب

تحریم با پنج سازمان کرد تالش می کنمد

رلمت احمدیان مقایسه او گممراه کننمده

س اسی آنها ن روو ردایت کننده آن ب ده

سممابقه او بممراو ایممن ن م د اتحادامممل رمما

براو ت ج ه مصالحه او اسمت کمه اکنم ن

باشد .این آن حق قت سماده او اسمت کمه

دست و پا کرده و نم نه "ر ئت نمایندگی

دق قاا در نقطه مقابل مصالح ام می جنبش

نمارمماو ب گانممه بمما مسممائل واقعممی و

خل م کممرد" دراوائممل انقممالب متش م ل از

کممارگرو قممرار دارد .اگممر روش تحل لممی

پ چ ده جامعهط نمی خ ارنمد و البمد ن مازو

ک مه لهط سازمان فدائیط حرب دم رات و

لن ن در فصل اشماره شمده از کتماب م

رم ندارندط آنرا درک کنند(".تاک مدات از

ش خ ارالدین حس نی را در ردیف رمم ن

روو را مبنا قمرار درم م ایمن مصمالحه در

مممن اسممت).تردیدو ن سممت کممه مصممالح

اتحاد اممل رما قرارممی درمد .اگمر روش

شمممار مصممالحه رمماو غ رمجمماز اسممت کممه

امم می جنممبش کممارگرو و جنممبش رمماو

لن ن درباره تحل ل مشخص پ رام ن مجاز

"براو طبقه انقالبی رالکت بار ب ده و باید

اجتمممماای بایمممد در ال یمممت قرارداشمممته

ب دن و یا نب دن را مبناو این مقایسه قرار

با رممه قم ا آن رما را افشماء کمرده و بمه

باشد.

در م دق قاا با دو ن د مصمالحه یما سمازش

مبارزه ال ه آن را برخاست".

در تحممت دو شممرایط س اسممی و تمماریخی
کامالا متفاوت م اجه خ ار م شد .در اوائل
انقممالب سممازمان فممدائی کممه رنم زگرایش
راسممت در سممازش بمما رژیممم جمهمم رو
اسالمی برآن حاکم نشده بم د بررگتمرین
سممازمان اپ زیسمم ن کشمم ر آن رممم از
م ضممع مم

در برابممر رژیممم جمهمم رو

اسالمی ب دط حمرب دم مرات کمه خم د را
پس از سال را رک د فعال ت به مثابه ادامه
درنممده سممنت جمه م رو مهابمماد و شممه د
قاضی محمد بازسازو کرده ب دط ربطی بمه
حرب دم رات اممروزو مصمطفی رجمرو
نداشت و ش خ ارالدین حس نی ن مر یمک

جنبش رمه

رط ردف ر ز است!

اسممتدالل دیگممر ر .رلمممت در دفمماد از
ایممن اتحمماد امممل اسممتناد بممه روش یمما
نگاه جنبش مح ر و بمدور ازروح مه فرقمه
گرایانه حرب کم ن سمت ایمران اسمت .از
نظرر.رلمت بازتماب ایمن روی مرد ال یمت
دادن به "مصالح ام می جنمبش کمارگرو
و جنمممممممممبش رممممممممماو پ شمممممممممرو
اجتماای براو تغ مر تم ازن قم ا بمه نفمع
جنبش کارگرو وجنبش راو پ شمرو ممی
باشد ...اگر یک تاکت مک س اسمی ب سم له
تمم ده رمما اتحمماذ شمم د و پ ممروزو ولمم
صفحه 73
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اما در این جا یمک سمئ ال اساسمی در
برابر ر.رلمت احمدیان قمرار ممی گ مرد و
آن این است که مع مار "مصمالح امم می"
ست؟ آیا سرنگ نی انقالبی یا سرنگ نی
ت سمط اکثریممت ممردم بممراو پمی ریخممتن
حاکم ت اکثریتط در شمار مصالح ام می
ن ست؟ و اگر ن ن باشد آیا تعهد به ایمن
"مصمممالح امم م می" مسمممتلرم ترسم م م و
تف مممک مرزرممماو روشمممن و شممممفاف
با س است و نمایندگان ن روراو "تغ مر
رژیم" و جنا راو ن ابتی ن سمت کمه بمه
ق ل ر .رلمت احممدیان بمه کممک قمدرت
راو امپریال ستی آویران شده اند؟
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بولتن مباحثات علنی

درایممن جاسممت کممه رفقمماو حممرب

می گ ید حمرب کم ن سمت ایمران "تنهما

قممدرت رمماو امپریال سممتی ایسممتاده ب م د"

کم ن ست ایران تاکت مک را از اسمتراتژو

ن روئممی در کردسممتان ایممران اسممت کممه

نقطه پایان بگذارد.

جمممدا سممماخته و بممما تئم م رو"رممممه بممما

پ گرانه  ...در مقابل ناس نال – ل برال سم

پ ستن به تاکت ک تحمریمط پ سمتن

رم" جهت و قطب نماو تاکت ک را از تن

شممممم بممممراه کمممممک قممممدرت رمممماو

به س اسمت و گفتممان کم ن سمت رما ممی

جنبش واقعی جدا می کنند .ازنظرآن را "

امپریال سممممتی" ایسممممتاده پممممس رفقمممما

رممممه بممما رمممم" و یارممممایش"ن رورممماو

بممممراو" پ ممممروزو ولمممم محممممدود" و

ر.رلمممممت در مقالممممه خمم م د مممممی

طرفدارسممرنگ نی انقالبممی" بمما "ن رورمماو

احتمالی این تنها تشم الت پ گ رمخمالف

گ یمممد" مشمممخص اسمممت کمممه بمممای ت

طرفممدارآویران شممدن بممه قممدرت رمماو

"ن روراو شم براه کممک قمدرت رماو

انتخابات رژیم و حرکت به س و انتخماب

ارتجمماای منطقممه او و جهممانی" اگممر بممه

امپریال سممتی" را در"اردوو تغ ممررژیم"

واقعی ت ده رماو ممردمط یعنمی سمرنگ نی

ت اند به پ روزو ول محدودو منجر ش د

مستح ل ساخته اند.

انقالبی جمه رو اسالمی به ات ا به ن مروو

باشد!(؟)

مممردم از پ ممروزو خ م د روح ممه خ ارنممد

ر.رلمت احمدیان حتی به ایمن مم رد

مستقل خ دط ب شتر از رر گرایش س اسی

گرفت و تاکت مک آنهما بمه ن روئمی ممادو

بسنده ن رده و می گ ید " تجدید ح مات

دیگمممرط گفتممممان و س اسمممت کم ن سمممت

تبدیل خ ارد شد و کسب رم ن ن رو آنها

جنممبش تمم ده او در کردسممتان از نمم ن

راست .پ شبرد این س است دراتخاذ یمک

را بممراو خ ممر بعممدو آممماده تممر خ ارممد

مس ررائی می گذرد و تجدید ح مات ایمن

تاکت ک س اسی واقعی و املمی اسمت کمه

کمممرد .".آیممما بهتمممر از ایمممن ممممی تم م ان

جنممبش بسممتر رشممد مبممارزات کممارگران

محک ممی خم ردط نمه در وارسمی پرونمده

مر را

خ ارد ب د " .و این بدان معنا است که بمه

ن رورایی که با انگ ره رما و نگمرش رماو

فرم له کرد؟ اصلی که حاصمل آن قربمانی

زام ر.رلمت این ن د رم ارو را نه فقمط

مختلف به این س است می پ ندند(".نقمل

ساختن "مصالح ام می جنمبش کمارگرو

درستطاصم لی و الزم اسمت بل مه تجدیمد

ق ل ازن شته ر.رلمت احممدیانط تاک مدات

و جنبش راو پ شرو اجتماای" در مهراب

ح ات جنبش ت ده او در کردستان منم ب

از من) بمدین ترت مب ر.رلممت در ت ج مه

پ ممروزو رمماو ولمم ک ممک و لحظممه او

به ادامه این ن د رم ارو را می باشد .اما

اتحاد اممل شمان اوالاط تاکت مک تحمریم را

است .اصلی که به جماو شمفاف و پررنما

رمان ط ر که در باال نشان دادیمم ایمن بمه

تاکت ک کم ن سمت رما قلممداد ممی کنمد؛

کممردن مرزبنممدو رمماو اساسممی و ح مماتی

اصطال " تجدید ح مات؟"

مرو ن سمت

ثان مااط بممر آن اسممت کممه "انتخمماب واقعممی

بمراو سممرنگ نی انقالبممی رژیممم جمهم رو

مگر کجراه سازش طبقماتی و انحمالل تمام

ت ده راو مردمط یعنمی سمرنگ نی انقالبمی

اسالمیط قبح رم ارو با ن رورمائی کمه از

وتمممممممممممام "تنهمممممممممما جریممممممممممان

جمه رو اسالمی با ات ا به ن روو مسمتقل

کمک راو قدرت راو ارتجماای خمارجی

کم ن ستی"کردسمتان(به قم ل ر .رلممت)

خ م د" در اتخمماذ یممک تاکت ممک واقعممی و

آویمممران شمممده انمممد را ریختمممه و خمممط و

در"جبهممه ملممی کممرد" و"اردوو تغ ممر

املی است که محک خ رد .و ثالثااطمحک

مرزرمماو تف ممک دو شمم ه سممرنگ نی و

رژیم" .کجراری که بما روی مرد جنمبش

واقعی ارزیابی ازاین ن رورا شرکت آن را

ن روراو وابسته بمه آن رما را در رمم ممی

رمممه

ممر رممدف ر چقممرار اسممت بممه

دراین تاکت ک است و بنابراین ن مازو بمه

ریرد .این بهاو سنگ نی است کمه رفقماو

"اسمممتقالل طبقممماتی تنهممما ن روئممممی در

بررسی مار ت این ن رورماط پرونمده رما و

حمممرب کم ن سمممت ایمممران بمممراو یمممک

کردسمممممتان ایمممممران" کمممممه" زممممممانی

انگ ره راو آن را وج د ندارد؟! رمر سمه

" پ روزو ول محدود " و البته احتممالی و

پ گرانممه درمقابممل ن رورمماو شممم بممراه

مسئله را یک به یک بررسی کن م.

اصل جنبش رمه

ر ردف رم ز

فاقد تاث ر پرداخته اند .ر .رلمت احمدیان
صفحه 74
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به ن ته س م گفتمه شمده ت سمط ر.رلممت
براو پاسخ به این سئ ال پرداخت!

تاکت ممک وس م له پ م ش بممرد س اسممت

تنگاتنا با تاکت مک تحمریم پ نمد دارد؟

ج محک واقعی ارزیابی ازاین ن روراط

ت سط یک ن روو س اسمی در یمک مقطمع

ابتممدا بممه ایممن مسممئله بممه پممردازیم کممه

شممرکت آن رمما درایممن تاکت ممک اسممت و

مع ن زمانی وم انی است وبمه رم ز وجمه

سمممرنگ نی انقالبمممی جمهممم رو اسمممالمی

بنممابراین ن ممازو بممه بررسممی مار ممت ایممن

خصلت ذاتیط اام از انقالبمی یما ارتجماایط

ست؟ رمان ط ر که ر .رلمت احممدیان

ب رژوائی و یا کم ن سمتی نمدارد .اشم الی

تاک د می کند ایمن نم د سمرنگ نی رژیمم

ایمممن بخمممش از اسمممتدالل ر.رلممممت

ازمبممممارزه نظ رتحممممریم یمممما شممممرکت

جمهمم رو اسممالمیط سممرنگ نی بممه ات مماء

احمدیان نطقه ک ر روی رد او براو گریمر

درانتخابممماتط مبمممارزه اقتصادوطس اسمممیط

ن ممروو مسممتقل مممردم اسممت .نمم ای از

از تحل ل واقع ت رماو س اسمی و طبقماتی

ایممدئ ل ژیک و یمما مسمملحانهط ق ممام و ...

سرنگ نی که ترجمان دم راسی یما ااماده

است .ر.رلمت احمدیان ممی گ یمد ن مازو

اش الی از تاکت ک رمائی رسمتند کمه ممی

ح م تع م ن سرن ش مت س اسممی اکثریممت

به بررسی مار ت و ترازنامه س اسمی ایمن

ت انند ت سط ن روراو طبقاتی کامالا متیاد

مردم براو تع ن نظام س اسی است؛ حقی

ن رورا و انگ ره راو آن را در این اتحماد

و حتی متخاصم بمراو پم ش بمرد ارمداف

که در نظام راو اسمتبدادو بما سمرک ب و

امممل وجم د نممدارد زیممرا ایممن ن رورمما بممه

س اسی شان بمه کمار گرفتمه شم ند .بمراو

تحم ل نظام س اسی ازباال از اکثریت مردم

تاکت ی پ سته انمد کمه مبم ن س اسمت و

مثال دررم ن انتخابات ن روراو متعل به

سلب ممی شم د .امما ایمن نم د سمرنگ نی

گفتمان کم ن ستی اسمت و ازرمم ن رو بما

اردوو "تغ ممممر رژیممممم" ماننممممد بانممممد

درست درنقطمه مقابمل س اسمت ن رورماو

ایممن تاکت ممکط و یمما بمما حیمم ر حممرب

مجارممدینط رضمما پهلم و و شم راو ایممران

اردوو"تغ ممر رژیممم"اسممت کممه بممراو

کم ن سممت ایممران بممه انمم ان نممماد ایممن

وابسته به اوط بخشی از ل برال را و ...بمراو

سرنگ نی به قدرت راو ارتجماای منطقمه

س اسمممت و گفتممممانط س اسمممت شمممرکت

پ ش برد س است رایشان تاکت ک تحریم

او و امپریال ستی دل بسته و بنابراین حم

کننممدگان دراتحادامممل از اردوو "تغ ممر

را ت ص ه کردند .بنابراین برخالف آن ه

مردم در تع م ن نظمام س اسمی را نقمم و

رژیم" به اردوو "سرنگ نی انقالبی رژیمم

ر.رلمت می گ ید از ذات تاکت ک تحمریم

نفممی مممی کننممد .رمممان گ نممه کممه در بمماال

جمه رو اسالمی" تغ ر جهمت ممی درمد؛

و پ ستن ایمن یما آن ن مروو س اسمی بمه

ت ض ح دادیم اگر این س اسمت اسمت کمه

زیرا برام ر .رلمت احمدیان این تاکت ک

تاکت ممک تحممریم نمممی تمم ان پمم ش بممرد

سمت و س و تاکت مک را تع م ن ومحمک

است که س است را محمک ممی زنمد و نمه

س است و گفتمان کم ن ست را را استنتاج

می زند .پمس اتخماذ تاکت مک تحمریم بمه

برا س!

کرد.

معنمماو رمم ز تغ ممرو در س اسممت ایممن

ن رورا و انگ ره راو آن را وج د ندارد؟

اما دراین جا شماید تصمریح سمه ن تمه
روشنگر باشد

ب حرکت بمه سم و انتخماب واقعمی

ن رورا نب ده و نمی ت اند باشد .آیا حرب

ت ده راو مردمط یعنی "سمرنگ نی انقالبمی

دم رات کردسمتان ایمرانط حمرب ک ملمه

اوالاطرمممان گ نممه کممه در ابتممداو ایممن

جمه رو اسالمی به ات اء ن روو مسمتقل

ایرانط خبات و ...با این اتحاد امل به ق ل

ن شته ن مر یمادآورو شمد ن رورماو کمرد

خ د"با گرین یک تاکت ک است( در ایمن

ر.رلمت احمدیان از دل بستن به س اسمت

ایرانممی شممرکت کننممده در اتحادامممل بمما

جا تاکت ک تحریم) که در امل محک می

راو امپریال ستی دست کش ده اند؟ پاسخ

حرب کم ن ست ایران اکن ن سال راست

خ رد!

قطعاا منفی است .در این جاسمت کمه بایمد

که انتخابات رژیمم را در اتحاداممل رماو
دوگانممه و نممد گانممه تحممریم کممرده و
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تاکت ک تحریم در س است رماو آن رما-

رفقاو حرب کم ن سمت ایمران تمالش

به ویژه د دل بسمتن آن رما بمه ن رورماو

کردند که اتحاد امل با احراب و سمازمان

خارجی – مطلقاا ر ز ن د تغ رو به وج د

رماو کمرد ایرانمی را بممه شم ل مم ازو بمما

اوالاط آن را ورم ف ران شان در دوران

ن مماورده اسممت .در ایممن زم نممه نم نممه رمما

اتحادامل تحمریم انتخابمات بما "شم راو

جمممدائی از حمممرب بمممراو ت ج مممه تمممرک

بس ار زیاد است و رفقاو حرب کم ن ست

رم ممارو ن رورمماو مم

و کم ن سممت"

سممنگرراو مبممارزه بممه ک ملممه و حممرب

ایران مسلماا بهتر از ما در جریان رممه آن

سممازمان درنممد .یمما بممه معنمماو روشممن تممر

کم ن سممت ایممران اتهاممماتی وارد سمماختند

را قرار دارند.

"شممم راو رم مممارو ن رورممماو ممم

و

نظ راردوگممممماه داروط قممممم م گرائمممممیط

ثان ااط ثقل اصلی این اتحاداممل بمراو

کم ن ست" را به ایمن اتحماد اممل منیمم

ناس نال سم و  . ...این بر سم

رما قطعماا

تحریم را ن روراو اردوو"تغ مر رژیمم"

کنند .مباحثات درونی "شم راو رم مارو

ازم ضع انفعمالی و انحرافمی بمراو ت ج مه

و کم ن سممت" در پرتمم

اشمتبارات و انحرافممات بممه مراتممب ام م
ترخ د بهره بردارو کنند.

خالی کردن سنگرراو مبارزه

انقالبی

تش ل می درند و حرب کم ن ست ایران

ن رورمماو مم

بممما ایمممن اتحاداممممل (بمممرخالف اداممماو

فاکممت رمما مراحممل مختلممف ایممن تممالش و

در کردستان ب د ورم ز ربطمیط آن گ نمه

ر.رلمت) دق قاا از طری مایه نهادن ااتبار

سممرانجام آن را نشممان مممی درممد )5( .در

که آن را مدای رستندط بمه جهمت گ مرو

س اسممی خ م د بممه اردوو "تغ ممر رژیممم"

حالی که "ش راو رم ارو ن روراو م

به س و طبقه کمارگر و اصم ل کم ن سمتی

پ سته است و نه برا س!

و کم ن ست" ت انسمته بم د درسمال رماو

نداشته و ندارد.

ثالثااط گفته ر.رلمت مبنی برادم ن از به

 92و 94با انتشار ااالم مه رماو مشمترک

ثان مااط آن رمما درنفممی س اسممت اص م لی

بررسممی پرونممده رمماطانگ ره رمما و نگممرش

انتخابممات را تحممریم کنممدط اقممدام م م ازو

کم ن ستی دفماد از "حم ململ در تع م ن

راو ن روراو این اتحادامل نه فقط ااالم

حرب کم ن ست ایمران نمه فقمط م جمب

سرن شممت س اسممی خمم د از جملممه حمم

انصممراف از روش تحل ممل طبقمماتی بممراو

شمم م اف در درون"شمم م راو رم ممممارو

جدائی و دفماد از وحمدت داوطلبانمه رممه

شناختن "انگ ره راط نگرش را و س اسمت

ن رورمماو م

و کم ن سممت" شممدط بل ممه

مل ت راو تحت ستم" تا آن جا بمه قهقمرا

راو" ن روراو س اسی شمرکت کننمده در

انتقممادات بخممش گسممترده او ازن رورمماو

رفتند که اکن ن بما ش ن سمم ملمت مسملط

یک اقدام مشمترک بل مه ضممناا ااتمراف

و کم ن سممت ازاتحادامممل حممرب

رم م ضع شده انمد .بایمد ت جمه کمرد کمه

صریح و آش ار بمه غ رقابمل دفماد بم دن

کم ن سممت را برانگ خممت .بخشممی از ایممن

نفی مسئله ملی در کش رو نمدمل تی بمه

ایممن اتحادامممل اسممت .واقع ممت رممم ایممن

انتقممادات ت سممط ن رورممائی مطممر شممده

انممم ان قممم م گرائمممیط فمممدرال مممیط

است که با و ج د ن رورائی مانند خبمات و

اسممت کممه از حممرب کم ن سممت ایممران بممه

ناس نال سممم و  ...بممراو ن روئممی کممه نممام

طرفممداران منطقممه پممرواز ممنمم دط حملممه

مثابه ی ی از ن روراو اردوو

انقالبمی

کم ن سم بر خ د نهادهط نفی ی ی از مبانی

نظمممامی و  ....بایمممد رمممم از روش تحل مممل

انتظمممار ایمممن نمم د رم مممارو س اسمممی را

پایه او وضرورو دم راسمی و دربهتمرین

طبقمماتی در بررسممی "پرونممده ترازنامممه

نداشتند.

حالت شم فرو بستن به ی ی از گسترده

امل ردط انگ ره رما و نگمرش رماو" ایمن
ن د متحدین ااالم انصراف کرد.
جبهه
ملی کرد!

یا طبقاتی در خمدمت جبهمه

مم

اممممممممممممممممممما بخممممممممممممممممممش

تممرین تبعم م رمماو م جم د در جامعممه و

دیگرانتقممادات ت سممط بخشممی از ط ممف

رمراه شدن با کار رخانان این تبع م را

ن رورمماو" کم ن سممم کممارگرو" مطممر

می باشد .

شده است که تمالش کمرده انمد از خطماو

ثالثممااط اتفاقمما زم نممه رشممد گرایشممات

حممرب کم ن سممت ایممران بممراو ت ج ممه

ناس نال ستی در درون حمرب کم ن سمت
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ایران و انشعابات تحم ل شده ت سط ایمن

ب دط س اسمت اش بمه گ نمه او اسمت کمه

اسممرائ ل شممرود شممد و ن ممر نطمم او در

گرایشات به م ران زیادو بازخ رد تمرک

ر م ز حممرب دیگممرو در راسممت آن نمممی

کنفممرا

جممده بمما حی م ر سممران پنجمماه

سنگرراو مبارزه وآلم دگی بمه رمسم ئی

ت اند سر بلند کند)8 (. ...

کش راربی و اسالمی حاوو پ مامی بسم ار

با ش ن سم ملت مسلط ت سط کسمانی بم د

اکثرانتقادرائی که از س و ایمن ط مف

روشممن و بممی ابهممام درایممن ارصممه بمم د.

کممه ایممن ن م د نگمماه و تص م یر از خ م د بممه

ال ه حرب کم ن سمت ایمران مطمر ممی

رخش س اسی حرب کم ن ست ایمران-

ان ان کم ن ست بر جاو نهادند.

ش م د اتفاق ماا درشمممار نقمماب ق م ت حممرب

که در ایمن مقالمه بمه وجم ه گ نماگ ن آن

رابعااط بخشی از گرایشمات ایمن ط مف

کم ن ست ایمران اسمت؛ و بمرا س نقماب

پرداخته شد -درمتن ایمن تحم الت اسمت

با تئ رو معروف سناری و "س اه وسف د"

ضعف حرب کم ن سمت ایمران تشمابهاتی

کممه مممی ت انممد ا اقممب زیممان بممار رممم در

زم نه رم ارو با راسمت تمرین ن رورماو

است که آنها بمه خماطر گذشمته مشمترک

تیع ف ن روراو

ورمم جنمبش رماو

س اسممممی در کشمممم رراو گ نمممماگ ن را

رن ز با این ط ف حفظ کرده اند .بخشی از

مناط ملی ایران بمه رممراه داشمته باشمد.

رم ارسمممممماخته و بممممممه آن جامعممممممه

ایممن اشممتراکات از جملممه دالئممل ام مم

روی رد اص لی نه در جا زدن براو ت ج ه

امل پ شانده اند .سمرآمد ایمن گمرایش

رخش س اسی کن نی حمرب کم ن سمت

حممرب کم ن سممت کممارگرو اسممت کممه بمما

ایران ممی باشمد کمه بررسمی آن ن ماز بمه

تنظ م دکل این سمناری بمه سممت اسمالم

ن شته جداگانه او دارد.

س اسی راه رر ن د رم ارو از بمی بمی تما

خطا بل ه تصمح ح اشمتباه و بازگشمت بمه
مس ر اص لی است.
جمعممه  12خممرداد 1396ط  2ژوئممن

بممدین ترت ممب مقالممه ر.رلمممت

ممه از

2017

سی سیط ( )6را می گشاید .دراین ارتبماب

لحاظ ت ج ه نظمرو و مه از زوایمه نتمایج

زیرن یس را

کافی است از جمله بمه "ایمران تریب نمال"

املی تالش نام فقی اسمت بمراو م جمه

-1درابتممداو پَانممل "دالوراالءالممدین"

معروف اشاره کن م که پس از راو ر ئمت

جل ه دادن رخشی که در یک کلممه ممی

رئ س و بن ان گذار م سسه " مێرو" بمه

قیممات تریب نممال بممراو سممپردن پرونممده

ت ان آن را مصمالحه او غ رمجازبمه بهماو

تجربممه کردسممتان اممرامط ایجمماد جبهممه

شهداو جنبش مردم ایران بمه کنفمرانس

نقم اص ل براو یمک جریمان کم ن سمت

کردستانی م مان پمارتی و اتحادیمه م هنمی

اسممالمی کممه نهممادو وابسممته بممه پادشمماری

نام د! مصالحه او تاکت ی به بهاو قربانی

و ...که حاصل آن ت لد اقلم م کردسمتان و

اربسممتان سممع دو اسممت سممه سممازمان

ساختن اص ل بن ادو که مرزراو ر یمت

نظام پارلمانی است اشاره کمرده و پانمل را

س اسی ایرانی از جملمه حمرب کم ن سمت

یممک تش م الت متعل م بممه اردوو کممار و

با این سئ ال که م انع و فرصت رما بمراو

کممارگرو بمما انتشممار ااالم ممه او ()7کممار

زحمت را تش ل می درد.

ایجاد جبهه کردسمتانی م مان اپ زیسم ن

تریب نال را م فق ت آم ر ارزیابی کردنمد.

اما این مرخش در شمرایطی صم رت

فعاالن این جریان بما راسمت تمرین ط مف

می گ رد که با انتخاب ترام

بمه ریاسمت

در این تبادل نظر در باره م انمع رم مارو

راو س اسی کش رراو اروپمائی دادوسمتد

جمه رو آمری ا مسئله "تغ ر رژیمم" بما

بممه ویممژه ر.ابممرار م ال ممراده در م ممان

س اسی می کنند ازجمله با "اتحاد س س ال

ابعادو غ رقابل مقایسه بما دوره اوبامما در

مجم اه او از مسائل از جملمه دل بسمتن

مسمم حی"( )CSUکممه بممه قمم ل فممرانتس

دست ر کار دولت جدید آمری ا و متحدان

برخی از شرکت کنندگان به قمدرت رماو

منطقه او آن یعنی ملک سلمان و نتان ار

خممارجی ماننممد آمری مما بممه ان م ان م انممع

 )Straussشخص ت تماریخی ایمن حمرب

قممرار گرفتممه اسممت .اول م ن سممفر خممارجی

رم ممارو م ممان ن رورمما اشمماره مممی کنممد.

که از ضد کم ن ست راو معمروف آلممان

کممه بمما دیممدار او از اربسممتان و

مصطفی رجرو ن ر ضمن دفاد از تاکت ک

ژوزف اشممممتراو (

Josef

Franz

تراممم
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مبارزه مسلحانه بمه انم ان اح ماء جنمبش

اختالفات ف ماب ن قادر ن سمتند کمه نقشمه

 -7دو جریمممان دیگرشمممامل حمممرب

کرد در ایران ااالم می کند کمه آن رما بما

راه واحدو براو حل مسئله کرد در ایران

کم ن سممت (م.ل.م) و کم تممه مرکممرو راه

دولت راو مهم خارجی در منطقه ارتبماب

ارائممه درنممد و در م ممان آن رمما اختالفممات

کارگر ب دند.

دارند و در ضمن در سمطح سراسمرو ن مر

مهمی براو گام برداشمتن بمه جلم وجم د

 -8مصمماحبه م نمما احممدو بمما ال رضمما

با ن رورمائی رممراه رسمتند .امرایلخمانی

دارد .ی ممی از مسممائل ممم رد اخممتالف از

م بدو مندرج در سایت حرب کم ن سمت

زاده( با طر ارائه پالتفرم رما و بحمث بمر

سرگ رو مبمارزه مسملحانه ت سمط حمرب

کارگرو!

سر آن را براو حرکت در راسمتاو جبهمه

دم مرات کردسمتان ایمران بمه انم ان راه

کردستانی) و خالد اریرو( با دفاد از این

حل و یا طر

مذاکره با ح مت مرکرو

حرکممت و تممالش بممراو رفممع م انممع) رممر

است.

یک ایجاد جبهه کردستانی را مم من ممی
دانند .ابدا مهتدو به سخنان قبلی خم د
درباره ام ان ایجاد جبهه کردستانی تاک د
مممی کنممد و رممم یممک سلسممله پ شممنهادات
مانند یک پالتفرم حداقل رم اروط ایجماد
کنگره کرد روژرالت( شرم کردستان یما
کردسمممتان ایمممران)ط ن مممروو پ شممممرگ
مشترکط کانال تل یری نی مشترک و  ...به
ان ان زم نه راو رم مارو را مطمر ممی
سازد.
The Kurdish opposition
parties in Iran: aspirations
amid fragmentation
https://www.youtube.com/w
atch?v=r2DavlgAJQY
http://www.merik.org/publication/iran-and-itsopposition-kurdish-parties-theneed-for-dialogue
-2
http://www.merik.org/multimedia/session-2%E2%80%AFthe-kurdishopposition-parties-in-iranaspirations-amidfragmentation
در خالصه گرارش از این پاَنمل گفتمه

http://wpiranfa.com/?p=698
8
"مممن باررمما رممم مقاممماتی از دولممت را
مالقممات کممرده ام رممم "حممرب س سمم ال

-3در این پَانل االوه بر پمنج سمازمان
قبلی نماینده خبات ریب ار حس نی ن مر بمه
جمع قبلی اضافه می ش د.اگر ه ویمدئ و
این پانل در سایت" مێرو" منتشر نشمده
است اما خالصه او از م ض د این پانل در
زیرا س شرکت کننمده و خ مر مرب طمه
درج شده است.

مس حی"( )CSUو رمم حمرب خم اررش
"دم ممممرات مسمم م حی"()CDUط اینهمممما
خ دشان مرا دا ت به مالقات کرده انمد..
 .خ د خانم کم ل نر رمم بما ممن صمحبت
کممرد("..نقممل ق م ل از مصمماحبه باال).خممانم
ل نر و وزیر داخله ایالمت بمایرن کمه م نما
احدو با اینها حشمر و نشمر دارد درشممار
تنممممدروترین جریانممممات درون محافممممل

-4
http://www.rudaw.net/english/
middleeast/iran/21032017
-5اسناد مباحثمات سمازمان مما درون
"شمم راو نماینمممدگان ن رورممماو مم

و

کم ن ست"
http://www.rahekargar.net/
browsf.php?cId=1090&Id=24
&pgn
 -6از بی بی تا سی سمی مرا « ب ان مه

ح متی آلمان ال ه

را ط الئ هما ط ...

پنارندگان و خارجی رما رسمتند" .حمرب
س س ال مس حی" در مسئله پنارنمدگان و
محممدودیت بممراو پممذیرش پنارنممدگان از
مهم ترین منتقدان مرکمل بم ده و م اضمع
اش نردیممک بممه حممرب راسممت افراطممی
"آلترنات براو آلمان " می باشد.

***

مشممترک احممراب و سممازمان رمماو مم
وکم ن سممت ال مه دولممت رمما و ن رورمماو
اسالمی در منطقه» را امیاء ن ردیم!
http://www.rahekargar.net/
browsf.php?cId=1078&Id=54
&pgn=2

نامه به شورای نمایندگان  /سعید
سهرابی
رفقاو اریر ش راو نمایندگان

می ش د که ن روراو کرد ایرانی به خماطر
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متاسفانه ر ز نشانی از حرکت واقمدام

دادن را دامن زده وراو دادن ونمدادن را

براو گذار از بحران پ ش آممده در مم رد

ی سان وانم دکرده اند .از راو درنمدگان

اطالا ه انتخابات در برنامه ریرو را دیده

تمج د کرده وس است اصال طلبان که نه

نمی ش د.بحرانی که رمچ ن دفعات قبمل

تنهااز مجم اه آلترنمات

رماو بم رژوایی

حرکت شم را را مت قمف کمرده و رمر آن

رستند بل ه خ د بخشی از ح مت اند را

م ت اند رم مارو را زمنگ مر کنمد وکمرده

نادیمممممده گرفتمممممه ودر راسممممممتاو آن

اسممت .ممما خ ارممان ت ضمم ح خ اسممتن از

قممرار گرفتند.بممه نحم و کممه بایممد از آنهمما

حرب کم ن ست ایران در رابطمه بما نمد

س ال ش د با این رمه مرایا کمه بمراو راو

سمم ال از جملممه  .رابطممه بمم ن اسممتراتژو

دادن قائلند را تحریم واگر تحریم مرا

تحریم فعال انتخابات و برخی

مقابلممه ال ممه الترنممات رمماو بمم رژوایی و

ایمممن س اسمممت سمممانتر  .س اسمممت ایمممن

رم ارو با احمراب کمردو تحمت شمرایط

رفقا تاث رم ضع تحریم را در رممان حمد

مسایل دیگر/کاوه دادگری

حمماکم بممر منطقممه و رمچن م ن رابطممه ایممن

رمممممم کمممممه بمممم د تیمممممع ف نممممم د.

تاکت ک و مسئله ملی از نگماه کم ن سمتی

ن روراو امیما کننمده ب ان مه س اسمی در

 ........ب دیم ورست م .ما تاکت مک اتخماذو

معرض این بحران قرار گرفتمه انمد والزم

حمممرب در منطقمممه را در رم مممارو بممما

اسممت بممراو ادامممه رم ممارو یمما ب ان ممه را

ناس نال سممم و بمم رژوازو در منطقممه در

تصممح ح کننممد یمما بخمم د انتقادکننممد.این

جهممت ارممداف اسممتراتژیک وااممالم شممده

تصح ح حداقل دو ارصه را در بر م گ رد

شم را مبنمی بممر مقابلمه بمما آلترنمات رمماو

ی ی برخ رذ با آلترنات راو بم رژوایی و

بم م رژوایی و جنمممبش انقالبمممی از پمممائ ن

دیگرو مق له انتخابات رژیم.

نم دان م و الزم است که در این رابطمه رما

س م گذر از این بحران م ت اند

حممرب را بممه پاسممخگ یی م یممف بممدان م.

رم ارو را تسه ل کند .در ص رت ه آنرا

ایهارات تاکن نی نماینمدگان حمرب قمانع

دست یافتنی نم دان د وبهر دل ل نامم ن

کننده نب ده وبه سم االت مطروحمه پاسمخ

الاقل بپذیریم که در هار ب مص بات

نمی درد.
دوم سممازمان کممارگران انقالبممی راه

و شرایط ای یت در ر ئت دو یا ند
فراکس ن النی رم ارو ش د در

کارگر ر ئت اجرایی رمه امیا کننمدگان

آنص رت افراد واحراب م ت انند در امرو

اطالا ممه انتخابممات را بممه ن رورمماو رژیممم

که م رد ت اف است ام می ودر ام رو

ممنج منتسممب ک مرده اسممت وسممبک کممار

که اختالف نظر رست در قامت

نادرستی را در رابطه بما اختالفمات درونمی

فراکس ن امل کنند .شاید در پروسه

پ ش برده است.م
این رفقا باید پاسخ درند که را گرم

این ام ان بت اند در تجربه املی
مشترکات را افرایش ومارا متحد تر کند.

کممردن تنمم ر انتخابممات و تمم رم بممه راو

زنممده بادرم ممارو ن رورمماو انقالبممی
براو سرنگ نی وس س ال سم و آزادو
سع د سهرابی
100617

***

سممازمان کممارگران انقالبممی ایممران (راه
کممارگر) در مطلبممی تحممت انمم ان" ممرا
ااالم ه مشترک درباره تحمریم انتخابمات
را امیا ن ردیم ؟"به االوه اسناد مباحثات
سازمان مرب ر ح ل پ ش نم یس اطالا مه
تحریم "ش راو رم ارو ن روراو م

کم ن سممت" بممه تمماریخ سممه شممنبه 26
اردیبهشت  16 / 1396ممی  2017را در
سممایت "راه کممارگر" انتشممار داده اند؛ک مه
کممارو پسممندیده و دم کرات ممک اسممت .از
آنجمما کممه ایممن مباحثممات رمممانط ر کممه در
ن شته "راه کارگر" اشماره شمده طمحمدود
به آن سازمان و م اضع "حرب کم ن ست
ایران" نبم ده و بمه طم ر کتبمی و شمفاری
مبادالت نظرو و س اسی در داخل ش را به
جریمممممان افتممممماد .انتشمممممار ب رونمممممی
مراسالت رفقاو راه کارگر زم نمه الزم را
بممراو ب رونممی کممردن و طممر مباحممث در
سطح جنبش کمارگرو و کم ن سمتی و بمه
ویژه نظرات و دیمدگارها دربماره "مسمئله
ملی" تاکت کط سبک کمار و روش شناسمی
تحل ل رماو م
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اندازه او فمرارم آورد تما مما ن مر بتم ان م

کممردیم  .افممرون بممر آن اکن م ن کممه قممرار

ازرژیم والیت فق مه وحفمظ نظمام و غ مره

ارجااات خ د را به مراسله راو این رفقما

اسمممت ایمممن مباحمممث در سمممطح ب رونمممی

ندارد .این حق قت دیگر از تم رم گذشمته

به ط ر النی طر نمای م .ن شته او که به

منع س گرددط الزم است مجدداا به نمد

و به جهمل طام ام زدگمی و اقمب مانمدگی

دنبال می آید جمع بندو و نقد این پروسه

تر که در ناممه اول آممده برخم رد کنم م.

س اسی آغشته است .می مانمد آرایمی کمه

است .یادآور می گردد بخشرایی از ایمن

ی ی از این م ارد ارزیابی از سطح آگماری

بممه جنمما مقابممل م س م م بممه ااتممدالگرا و

ن شته در پم ش از برگمرارو" انتخابمات"

ت ده او و قیاوت آنمان نسمبت بمه رژیمم

اصمممال طلمممب داده شمممده (بمممه ترت مممب

اخ مممر رژیمممم و برخمممی دیگمممر پمممس از

س اسی حاکم بر ایمران اسمت .رفقماو راه

رفسمممنجانی خممماتمی م سممم و کروبمممیط

انتخابممات بممه مقتیمماو سمم ر پ شممرفت

کارگر نمی پذیرند که راو ممردم بمه رمر

روحانی) بمه طم ر واقمع رم ز یمک از راو

رویدادراو ایران و نامه راو پ اپی رفقماو

یک از کاندیدارا م ران باالیی از تم رم را

درندگان به این جنا ممدای ن سمتند کمه

"راه کارگر" -ده نامه  -ن شته شده اسمت

با خ د حمل می کند؛ بل ه آن را به ان ان

با ر و خ د شرایط زوال و سق ب رژیمم را

.این ن شمته بخمش رمایی از تحل مل مما از

راو ااتراضی "نه" به والیت فق ه ارزیمابی

فرارم میکنند .آنها تم رمی در ایمن بماره

ان شاف آرایمش س اسمی رژیمم و افمت و

می کند .در اطالا ه شم راو رم مارو بمه

ندارند .ت رم آنمان ایمن اسمت کمه شمم

خ ممر رمما و زورآزمممایی رمماو سممناری را و

ایممن ت م رم اشمماره شممده و رم م ن طم م رد

انداز ل برالی در اف ف مرو بخمش غالمب

آلترنات رممماو ندگانمممه کاربمممهدسمممتان

ااتممراض رفقمماو راه کممارگر قممرار گرفتممه

این دسمته راو درنمدگان غلبمه داردطو در

حاکم ت است ؛ و در این جا فقط به ن ات

است .واضح اسمت کمه شم اف مع نمی در

رمممر دوره امممالوه بمممر بمممازو در زمم م ن

و ج انبی از بحث کمه بمه مسماله و ب ان مه

م ممان آگمماری طبقمماتی و تمم ده او مممردم

رژیمطمطاب سناری و انتخاب م انمه "بمد"

مشممترک ک مممهلممه -سممازمان کردسممتان

ایجمماد شممده کممه در مقطممع رممر یممک از

و "بدتر"طجانب "بد" را می گ رنمدطو ایمن

حرب کم ن ست ایران -با احراب کمردو

انتخابات راو پ ش ن خم د را بمه صم رت

تازه بخش آگاه تر ایمن ط مف را تشم ل

و ی ی دو مقاله و دیگر که به این م ض د

قطبی شمدن آراء نشمان ممی درد.شمرکت

می درد .یعنی تمایرو قایل می ش د م ان

مرب ب می ش ند پرداخته ایمم .مما از ایمن

مردم در انتخابمات در پمای ن تمرین دوره

دو جنا و بر مبناو این تمایر جانب جنا

بابممت کممه بممه ط م ر شممفاف حممداقل بممراو

انتخابمممات ریاسمممت جمهم م رو در سمممال

نممه نممدان نردیممک بممه والیممت مطلقممه

خ دمممان صممحت و سممقم رمممه تحم الت و

 1372بممه م ممران  %51و بمماالترین دوره

فق هطش راو نگهبان و سایر دسمتگاه رماو

پ ش ب نی را را مع ن کرده باش م رمر دو

انتخابات در سال  1376بمه م مران %80

انتصابی را میگ رد .یعنی در واقع مردم از

بخش را – بخش پ ش و پس از انتخابمات

بم ده اسممت.انتخابات سممال  88بممه م ممران

گروه مخالف خ ان و شبه ل بمرال حمایمت

و صرفا در ار ب مباحثمه تحمریم -در

 %85به سبب حجم باالو تقلبات به ان ان

می کنند .بدتر این ه پس از خاتمه نمایش

اینجا نقل کرده ایم.

ک دتاو انتخابماتی مم رد ااتمراض بخمش

انتخابمماتی طبممازیگران و سممران جنمماح ن و

***

قابل ت جهی از مردم قرار گرفت که رژیم

باند راو حاکم تط به دنبال زد و بنمدراو

در ارتبممماب بممما ناممممه اول رفقممماو راه

را براو اول ن بار در یک آزم ن قدرت و

پ ش ن و "نتایج انتخابات" و راو ممردم و

کممارگر بممه تمماریخ  23فممروردین / 1396

زورآزممایی بما تم ده رماو معتمرض قممرار

"وزن کشی" -اصطالحی کاسب کارانه امما

 12آوریل  2017مما ن مر مالحظمه او بمه

داد.واضح است که در درجه و اول آرایی

واقعی که روحانی به کار برده -به تقس م

تمماریخ 26فممروردین 15 /1396آوریممل

که به مهرهراو دستچ ن و م رد نظر ولمی

سهم و غنایم مشغ ل می شم ند ؛ و ممردم

 2017جهممت طممرفرمماو ش م را ارسممال

فق ممه داده شممده معنممایی جممر طرفممدارو

رم به زندگی اادو خ د برمیگردند؛ بمی
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آن ه تش ال تط مطالبات و سازمان حرفه

رم اره به آن وقعمی نممی گذارنمد و بم ن

تغ ر کند .مجادله لنم ن دربماره تاکت مک

او طمدنی یا س اسمی قابمل تم جهی ایجماد

 50تا  70درصد واجدین ح راو در این

تحریم دوما در کل دوره تراریسم کمه بما

کرده و با پ گ مرو وامده رماو انتخابماتی

انتخابات راو غ ردم کرات ک و فرمایشی

فعال ت راو انقالبی س سم ال دم کراسمی

مبنمایی بممراو ااتممراض و مبممارزه متشم ل

شرکت میکنند ؛ و ن ر اگمر ایمن اممر کمم

رو

از  1900به بعمد تما  1917مربم ب

خ د فرارم آورند.

ررینه و بی خطر را کمه امدم شمرکت در

میش دط ن ات ارزنمده او را در ایمن بماره

این برداشت براو "راه کمارگر" قابمل

انتخابات و نشستن در خانه است طبمه جما

خاطرنشان می سازد.

درک ن سممت و تمما انممدازه زیممادو پایممه

نمی آورند ط گ نه ام د می رود کمه بمراو

***

تاکت ی وو را بی وجه ممیسمازد  .از ایمن

سرنگ نی انقالبی رژیم جان فشانی کننمد.

پس از فروپاشی نظام سملطنتی در پمی

رو از یک اشتباه تحل لمی کمه در واقمع بمر

پس باید جایی و حلقه رایی ازتحل ل غلمط

ق مممام سمممال  1979/1357در ایمممران و

ت رم "راه کارگر" از راو مردم بمه

باشد کمه نم ن تنماقم رمایی در تحل مل

اروج رژیم جمه رو اسالمی ط دوره تمازه

اصال طلب را  -ااتدال گرارا ناشمی ممی

سطح مبمارزه طبقماتی تم ده رما و ممنش و

او در ارصمممه س اسمممت و اجتمممماد بممماب

ش د طبه یک تر انحرافمی تمر م رسمد کمه

اف ار ام می مردم رر می درد.به نظر مما

گردیممد کممه بممه اصممطال پایممه جمه ریممت

بگ ید اگر ایمن فرضم ه -فرضم ه متم رم

این تناقم و سردرگمی ابمارت اسمت از

نظممام را تشم ل مممی داد و آن برگممرارو

ب دن مردم به جنماحی از رژیمم یعنمی آن

اممدم درک روشممن ت سممط راه کممارگر از

انتخابات راو دوره او ب د .به این ترت ب

ه که درب ان ه م رد تای د ما آمده است-

تح ل س اسی وف ر اجتماای درم ان ت ده

با انتخابات مجلس تدوین قان ن اساسی -

درسممت باشممدط رژیممم جمهمم رو اسممالمی

راو کارگر و زحمت شان و طبقمه مت سمط

آنچه که بخش منتقد و رادی مال آن دوره

داراو رژممم نی درم ممان اکثریممت مممردم

می باشد .البتمه در ایمن درک کماذب "راه

تحممت انمم ان مجلممس م سسممان طلممب

است ؛ و رژیمی که از ن ن نف ذ تم ده او

کارگر" تنها ن ست و بخش زیادو از

مممیکممرد -انتخابممات ریاسممت جمهم رو و

برخ ردار باشد سمرنگ نی اش نممیت انمد

ن ر در ت رمات مذک ر شریک است.

مجلس خبرگان این روند آغاز گردید که

اسا

در دست ر روز باشد؛ بل ه باید منتظر بم د

اما مسئلهو اول و شعار محم رو م

بعممداا در سممال  1376و بمما اممروج اصممال

که اکثریت مردم ت رم خ د را به رژیم از

انقالبی در خص ص سرنگ نی انقالبی رژیم

طلبان ح متی بما اجمراو اصم ل  100تما

دست بدرند و آنگاه سمرنگ نی رژیمم در

می باشد .طب عی است که این یمک شمعار

 106قان ن اساسمیط انتخابمات شم راراو

دست ر کار جنبش قرار می گ رد.

استراتژیک ماست و نمیت اند بمه انم ان

شهر و روستا ن ر بمه آنهما اضمافه گردیمد.

نح ه استدالل جداو از این ه از لحماظ

یمممک شمممعار تممماکت ی مطمممر باشمممد.

پ شتر از رمه اینها رفراندوم زودرنگام و

اص لی صح ح ن ست طمسئله تاکت مک "راه

درم قع ممت کنمم نیط از درون ایممن شممعار

تحم لی "جمهم رو اسمالمیطآرو یما نمه "

کارگر" در تحریم انتخابات را رم به زیمر

استراتژیک در مقطع انتخابات را تاکت ک

درفروردین  1358م ت ر این نظرسنجیط

س ال می برد.

تحریم اتخاذ می ش د .در جنبش کارگرو

صفآرایی و انتخمابگمرو و انتصمابات را

اول به دومی می پمردازیم .اگمر شمعار

تاک ممد بممر ایجمماد تش م ل رمماو س اسممی و

روشن کمرده بم د .بما احتسماب انتخابمات

تحریم انتخابات شمما صمح ح اسمت مرا

حرفممه او و مطالبممات مسممتقل و طبقمماتی

اخ ر ریاست جمهم رو و شم راو شمهر و

ت ده را ال مرغم م ضمع سمرنگ نی طلبمی

اسممتخراج مممی ش م د و ماننممد آن .منطقممی

روستا و خبرگان تاکن ن ب ش از سمی بمار

شممان – ممرو کممه "راه کممارگر" آن را

است که تاکت ک تحریم رمه زمانی ن ست

حاکم ممت و مممردم وارد ایممن ارصممه شممده

معادل "راو ااتراضی" قلمداد ممی کنمد -

و مممیت انممد در شممرایط مشممخص دیگممرو

انممد.ر ئت حاکمممه بممه انم ان فرمممانروا و
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مردم به انم ان فرممان بمر .در رممه ایمن

ایران دنبال کرد که در ته مه ایمن رویمداد

راو متعدد که در شرایط ویژه او برگرار

رویدادرا ن ر " حفظ نظام ازارم واجبات"

رمماو دوره او مممی تمم ان زور ورزو رمماط

گردیده اند طاتخاذ کرده اند .مشمخص تمر

ب ده است .از سال  1374ش راو نگهبمان

رقابتها طیرف مترما و مان ررماو حاکم مت

از ایممن اگممر بخ م ار م ممار ب بررسممی

که تحت کنترل ولی فق ه است امر تع م ن

ارتجمماای و ب م رژوایی کن م نی را مشممارده

خ د را تعریف کن م ابارت اسمت از کمار

صالح ت را در دستان فرت ت خم د دارد؛

کرد؛ رفتار س اسی طالگ را و شم اندازرا

برد تاکت ک تحریم از س و ایمن ن رورماط

یعنی بمه ن ابمت ولمی فق مه و بمیآن مه بمه

طام انات و محدودیت راط شعار را و ایمده

درک و منظمم ر آنهمما از تحممریم طفهممم و

ااتراضمممات کاندیمممدارا وقعمممی بگمممذارد

آل راو ب رژوازو مفل ک «جهمان سم م»«

استنباب از این انتخابات رما و جایگماه آن

دمان دلخ اه حاکم ت را تنظ م و اامالم

جهان پ رام نی »و «جهان ت سعه ن افته» را

در استمرار حاکم ت و فرمانروایی رژیمم ط

مممینمایممد .ممه بس م ار اشممخاص منتخممب

و ضمعف را در

دنباله روو و تم ن ت ده را از این ساز و

وتای ممد صممالح ت شممده در دوره قبمملط در

هممره و سمماحت ایممن «رربممران» دروغم ن

کارو وی فه و ت ل فی که کم ن سمت خم د

دوره بعمممد رد صمممالح ت شمممدهانمممد.رد

تمم ده رمماو مممردم بممه خمم بی و آشمم ارا

را بمما آن م اجممه مممی ب ننممدط و یمما اگممر از

صمممالح ت راشممممی رفسمممنجانی رئم م س

مالحظه کرد .رمچنان که رفتمار س اسمی و

نردیک تر برخم رد کنم م ایمن اسمت کمه

"مجممممع تشمممخ ص مصممملحت نظمممام" و

نقش اجتماای مردم و طبقات اجتمماای را

بگ ی م خ د را با آن تعریف می کنند.

ایمم مجلس خبرگممان و دو دوره رئمم س

رم می ت ان در این مقطع به زیر ذره بم ن

اکن ن مساله م رد مناقشه را از زاویمه

جمهمممم ردر انتخابممممات سممممال  92و رد

مشارده و کاوشمگرو قمرارداد و یرف مت

س است املی و مبانی ترویجمی و تبل غمی

صممالح ت احمممدو نممژاد در دوره اخ ممر

راو تاریخی و مرحلمهاو جامعمه ایمران را

م رد ارزیابی قرار می در م.

افشاگر رفتار دی تمات ر م بانمه ولمی فق مه

دریافت و این ن ته دوم است.

دید ؛ و روانشناسمی تمر

رفقاو " راه کارگر" اصرار دارند به ما

وفرمایشممی بمم دن و آنارشممی حمماکم بممر

غرض از ایمن مقمدمات پمرداختن بمه

پروسه "تع ن صالح ت" راسمت .اتفماقی

گ نگیط مقص د انتخاباتراط ضمعفرما و

راُو آنممان بممه جنمما ااتممدال گممرا-اصممال

ن سممت کممه در جریممان ایممن "تشممخ ص

کمب درا و مسایلی از ایمن دسمت ن سمت؛

طلممب ط راُو ااتراضممی بممه "نظممام" اسممت ؛

صالح ت" و مشمروا ت بخشم دن و معنما

رر ند در جاو خم د ارزشممند و ابمرت

بیآنکمه الزم بداننمد کمه بمه فاکمت رماو

دادن به اروسکراو خ مهشببازو ولمی

آم ز است و می ت اند شم انمدازرایی را

ا نی و ذرنی ت ده راو راُودرنده رجم د

فق ه که بر صمندلی رماو شم راو نگهبمان

بممر رونممد ت سممعه س اسممی و اجتممماای و

نمایند.از این جنبه این رفقا مفروضماتی را

لم ده اند ط ثبت نام بم ش از 1300نفمر از

تمماریخی جامعممه ایممران ام انمما ترسمم م و

مبنا قمرار دادهانمد ومیمم نی را بمه پم ش

داوطلبممان ریاسممت جمهمم روط از کمم دک

تصمم یر نمایمممد؛ کمممه بسمم ار ضمممرورو و

کش ده اند که کامال گمراهکننده و بمداقبال

شش ساله تا ممرد دویسمت ک لم یی -کمه

ح ات ست .اما در اینجا ما به بخشی از ایمن

است.آن را فرض کرده اند که گ یا ممردم

صممرفا وزن خ م د را مبنمماو کاندیممدات رو

مسئله می پردازیم و آن ابمارت اسمت از

نظام را صرفا در جنا انتصمابی و منتسمب

ااالم کرد -راه اندازو شد تا پرونده ایمن

برخ رد ن روراو

و کم ن ست کمه در

به ولی فق ه خالصه کمردهانمد و راُو آنمان

دوره انتخابات را رنگ ن ترط سرگرم کننده

مجممم د رادی ممال رم مع نممی را در سمم ر

بممه رق ممب طراُو ااتراضممی بممه کممل نظممام

ترط و مفتیح تر سازد.

مبارزات  40ساله اخ ر نمایندگی میکنند.

است.این یک فرض خ مالی و تم رمآلم د

کارناممممه انتخابمممات در ایمممران را در

منظ ر پمرداختن بمه تاکت مک یما تاکت مک

است که رمانط رکمه پم شتمر گفتمهایمم

درجممه اول بایسممتی در اردوو ب م رژوازو

رایی است که آنها نسبت به این انتخابات

طمتا ُسفانه ذرن خ د را به جماو واقع مت و

صفحه 82

بقب النند که شرکت ممردم در انتخابمات و

دوره جدید شماره 3

تیرماه 1396

بولتن مباحثات علنی

انگاشتهراو خم د را انگاشمته رماو ممردم

جنممبش رمماو ملممی خلم رمماو ایممران

ت خ ر تماریخی رنمج ممی برنمد و در تحمت

میپندارند.در حالی که میتم ان از تجربمه

خاورم انه طجن ب شمرقی آسم ا طآفریقما و

شممرایط و محممدودیتهاو فممراوان طرنمم ز

ط النی ب ش از سمی دوره انتخابمات رماو

مانند آن مستقل از این ه در تحمت انق ماد

نت انسممته انممد ایممن ح م تمماریخی خ م د را

گ ناگ ن در دوران رژیم اسالمی و تجریه

کش ر خارجیط استعمار کهن و امپریال سم

تحق بخشند.

و تحل ممل رفتاررمماو اجتممماای تمم دهرمما

ب ده باشند و یما در هار بمهرماو یمک

ارزیابی و برخ رد کم ن سمتها بما ایمن

طرم ن فرضی را کامالا بیوجه و بمیپایمه

دولممت و حاکم ممت "کث ممر الملممه" قممرار

مسااله تاریخی شم پ شی از این مطالبه و

دانست.

گرفته باشند طدر ار ب ح برابر رممه

آرمممممان ن سممممت .کم ن سممممتها از حممممل

ن تهو دوم طگراره و میم ن انحرافمی

ملت رما و خلم رما بمراو تشم ل دولمت

آشممتیج یانممه ط صمملح آم ممر و اممدالت

است که رفقاو"راه کارگر" مبناو تبل غ و

مستقل ملمی طبمه تنهمایی و یما بما رمرارمی

خ ارانهو رمه مل ت راط اقم ام و خلم رما

تممرویج خ م د قممرار دادهانممد و آن معممادل

ملت را و اق امی که در دورهرماو پ شم ن

پشت بانی می کننمد؛تالش رماو خم د را در

قراردادن جنا محافظه کمار-اقتمدارگراو

و ط النی با رمم زیسمته انمد طاز حقان مت و

این جهت به امل می آورنمد و از یرف مت

وابسته به ولی فق ه طبا کل نظمام جمهم رو

مشروا ت تماریخی در نمرد کم ن سمتها و

راو ایمن جنمبش در راسمتاو اسمتح ام و

اسالمی است".راه کارگر" دستگاه اجرایی

طبقه کارگر انقالبی برخ ردار اسمت .حم

آزادو و ررمممایی تم م ده رممماو کمممارگر و

یعنممی ق م هو مجریممه را کممه بممه تعب ممرو

ملممل در تع م ن سرن شممت خ م د تمما حممد

زحمت ش بهره می برند.

"تدارک ی" و  %25قدرت و اخت ارات را

جممدایی فشممرده و ایممن حق قممت تمماریخی

بم رژوازو مل ممت رمماو تحممت سممتم و

در اخت ممممار داردطمعممممادل کممممل نظممممام

است و جمرء اصم ل و پرنسم ب رماو رمر

انق مممماد ملممممت رمممماو قمم م ودسممممت و

مممیگ ممرد.این یممک انحممراف تئ ریممک-

حرب انقالبی کم ن ست در ط ل صد سال

باالترطدولممترممایی کممه ناس نال سممم ق م م

ایدئ ل ژیک اسمت کمه میمم ن تماکت ی

اخ ر ب ده اسمت .افمرون بمر آن در پرتم

ق و تر را نمایندگی ممیکننمد طآرممان رما

خمم د را از یمممک صمم رتبنمممدو نظمممرو

یافته راو مارکس که در سمال رماو اخ مر

ردف رما و راربردرماو متفماوتی را بمراو

نادرسمممت اتخممماذ ممممیکند.رویمممدادراو

به دسمت مما رسم ده طرمم اره از حقم م و

حل این مسئله به پ ش می کشمند کمه بمه

تمماکت ی و مقطعممی -مممثال انتخابممات رمما و

آزادو ملت رما و اقم ام و پ اررماو آنهما

تعداد ایمن اقم ام مم من اسمت متفماوت و

ماننممد آن -را بممه یممک اصممل اسممتراتژیک

براو آزادو و برابرو با سایر اق ام و ملت

متعمممدد باشمممد .آنهممما در صممم رتی کمممه

یعنی راُو ااتراضمی بمه کمل نظمام کمه در

راط پشت بانی به امل آمده است.

ازرمرارممی و پشممت بانی خلمم برخمم ردار

خ د البد یک میمم ن اسمتراتژیک یعنمی

ح ملمت در تع م ن سرن شمت خم دط

باشند و به ط ر مطل و یا نسبی نمایندگی

سرنگ نی رژیم را حمل می کندطیک سمان

تش م ل دولممت مسممتقل و برخ م ردارو از

آنان را به ط ر تاریخی و واقعمی بمر دوش

و رمممنم ا مممیگ رد.واضممح اسممت کممه ایممن

حق م برابر بما رممه دولمت رماو مسمتقل

داشته باشند ط می ت انند از راربردرما ط راه

غلممط اسممت و

دیگرط در زمانه ما رن ز یک حم و قاامده

حل را و وسایل متفماوتی سم د ببرنمد کمه

تاُک د بر آن جر خاک پاشم دن بمه شمم

و ب رژوا -دم کرات ک است و در امتمداد

احتماال م رد تای د ن روراو

و انقالبمی

ت م ده رمما ن سممت.یک گردوخمماک کمماذب

ش م ل گ ممرو رمماو دولممت – ملممت رمماو

"مرکمممممر" نباشمممممند.رارنماو اصممم م لی

است.

دوران معاصر می باشد .دورانی که حداقل

کم ن ست رما و کمارگران انقالبمی در رمر

 300سال را پشت سمر گمذارده اسمت؛اما

حممال حمایممت از راه حممل دم کرات ممکط

رن ز خل را و اق امی رستند کمه از یمک

مترق انه و پ شرو در این مساله میباشد.ما

فرم لبنممدو ن ممر از اسمما

***
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کم ن سممت رمما و کممارگران انقالبممی مجمماز

ن ته اول این است کمه در ب ان مه رماو

درسمممتی بمممه جنمممبش روژاوا تبریمممک و

رسممت م کممه در راسممتاو آزادو و ررممایی

یاد شده ضمن تاک د بر حق م مل ت رماو

شادباش اامالم ممی کننمدطاما در مسماله و

ت ده راو کارگران زحمت ش در رر یمک

تحت ستم و ح تع م ن سرن شمت بمراو

کردراو ایران و ارام و ترک ه مت سل به

از ایممن جممنشرمماو ملممی خلم رمما واقم ام

آنانط رو افرون بر ایمن مطالبمه ن اممده

ان اد اما و اگر می ش ند.به ط ر نم نمه بمه

مبارزه نمای م و از منافع مستقل تماریخی و

است .از جمله خمط مشمی مما در خصم ص

اسممتقبال ایممن رفقمما از برگممرارو "مجلممس

دم کرات ک آنان پشمت بانی کنم م و بمراو

صف آرایی طبقاتیطاحراب و گرایش راو

م سسان اتحاد فدرال دم کرات مک روژاوا

ایممن مبممارزه از رممر گ نممه ابممرار مشممرود

ب رژواییط جنا ن مابتی طنقمش اسمرائ ل و

– شممممال سمم ریه" بمممه تممماریخ  16و 17

طبرنامه و آلترنمات و کمه مما را در تحقم

رژم نی طلبمی اربسمتان طایمران و ترک مه

مممار

 26 / 2016و  27اسممفند 1394

این ردف تاریخی یارو ممی رسماند بهمره

وصف بندو راو ارتجماای و امپریال سمتی

یاد می کن م که کمتر از یک رفته بعد بمه

می گ ریم .

در منطقهطدر این ب ان مه رد و اثمرو نمدارد

تمماریخ  22مممار  3/فممروردین 1395بمما

در مسئله مشخصی که رم اکن ن ح ل

.بنابر ایمن رجم د بمه ب ان مه رماو ممذک ر

اطالا مممه سراسمممرتعریف و تمج مممد راه

اطالا ه تحریم انتخابات ت سمط "شم راو

جهت تع ن خط مشی گرایش کم ن ستی

کارگر م اجه می گردد .مناسبات روژاوا با

و کم ن سمممت

و کارگرو در کردسمتان بالم ضم د و بمی

ن روراو ائتالف بمه سمرکردگی آمری ما و

ت ل ف است.

جریان انتقمال اسملحه از سم و غمرب بمه

رم ممارو ن رورممماو مم

پدیدار شده"ط مشارکت سازمان کردستان
حرب کم ن سمت ایمران (ک ممه لمه) را در

ن ته دوم خلمط مسمئله ملمی بما تحم ل

آنانطآغمماز ش م ل گ ممرو ایممن جنممبش بممه

اطالا ممه مشممترک تحممریم بمما  5تشمم ل

س س ال ستی و انقالب اجتمماای در تحمت

دنبال ت افقات با بشار اسمدط مناسمبات آن

کردو در مغایرت با پرنس ب رما واصم ل

مناسممبات مسمملط بمم رژوایی در ایممران و

با پ کا کا و بمه طم ر کلمی نقطمه نظمرات

پذیرفته شده و ت اف شده ب ان مه اول دوم

کش رراو مشابه و ت ال ف کم ن سمت رما

رربران و سخن وران این جنبش در بماره

و هارم ش راو رم مارو قمرار ممی درمد

در باب این تح ل تاریخی می باشد.خطاو

تغ مرات مم رد نظمر و تحم الت احتمممالی

االوه بر ح اشی و مالحظمات دیگمرو کمه

نظرو وس اسی(املی) در این بماره رمردو

آینده که تا ه م رانی به "س س ال سم" و

بمممه مق لمممه و جنمممبش رممماو ملمممی و

ریشه و مشترکی دارند.در واقع رمچنمان

طبقه کارگر مرب ب ممی شم ندطآن انمدازه

دم کرات ممک خل م رممایی کممه از تش م ل

کمممه درک و فهمممم از مرحلمممه و میمممم ن

آش ار است که ما کماکان آن را در رمان

دولت راو ملی خ د بازمانده انمد در ایمن

انقالب ایران از س و بس ارو از ن رورماو

هار ب بم رژوا دم کرات مک بما سممت

جا ما بی آن که وارد مقدمات و مالحظمات

و انقالبی مغش ش و نادرسمت اسمتط

گ رو رادی ال و مترق انه ارزیابی کنم م و

تاریخی این مساله بشم یم ط صمرفا بمر دو

در اسممتنباب از ت ممال ف کم ن سممت رمما در

دق قا از رم ن نقطه نظر رم از این جنبش

ن ته و بسم ار مشمخص و نردیمک اشماره

مسمماله و ملممی ن ممر خمم د را بممه صمم رت

ومبممارزات رممم زمممان و متفمماوتی کممه رممم

می کن م که در نقمدرا و مالحظمات برخمی

برخ ردراو نماپ گ رط متنماقمط دوگانمه و

اکنممم ن در اقلممم م کردسمممتان امممرام و

رفقمما از جملممه رفقمماو سممازمان کممارگران

در نهایممت " م

روو" و س تاریسممم در

کردسممتان ترک ممه و کردسممتان ایممران در

انقالبی ایمران(راه کمارگر) نادیمده گرفتمه

ایممن مسممایل مهممم و اساسممی نشممان مممی

جریان اسمت پشمت بانی ممی کنم م.از ایمن

شده است(.البته در نقد رفقماو تشم الت

درد.در این بماره مما تنهما بمه ایمن فاکمت

زاویه ما معتقدیم که برخ رد رفقماو "راه

خارج فدای ان اقل ت ایمن اشم ال را مم رد

اشاره می کنم م کمه گ نمه ایمن دسمته از

کارگر" به اطالا ه مشترک ن روراو فعال

مالحظه قرار داده اند).

رفقما  -و از جملمه رفقمماو راه کمارگر -بممه

در جنبش کردستان ایران و اصمرار آنمان
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بر تع ن"مصمادی مجرمانمه" بمراو ایمن

منطقه است تصدی نممی کنمد.این نت جمه

روو" بی حاصل و

گ ممرو در مسمممایل تمماکت یط تبل غمممی و

اتخمماذ تاکت ممک و م ضممع فرقممه گرایانممه

ترویجی ن ر خطارا و انحرافات خ د را بمه

ن ست.تحریم انتخابات از س و جریانمات

رمراه می آورد.

ن روراط

رو جر"

ناپ گ رطراسممت گممرا و ناس نال سممت در
کردستان – و ررجاو دیگر -امرو مثبمت

انتخابات ط یمک برخم رد " م

روانمه" و

اسمممت و از شممم اف انمممداختن در درون

فرقمه گرایانمه بم ده و در مسمالهو ملممی و

اردوو تحریم می کارد؛ مستقل از این که

ن رورمماو درگ ممر در آن بممه یممک روش

تحل ل رمر یمک از ایمن جریانمات گ نمه

دوگانه مت سل ممی شم د.نم نه او از ایمن

باشد.

برخمم رد دوگانممه را بممه دسممت دادیم.بممه
االوه این گرایش "

روانه" ش اف در

"راه کارگر" در مساله تحریم انتخابات و

اردوو تحریم را ایجاد کمرده و تما رمم ن

بممدون وارد شممدن بممه مسممایل حاش م ه او

جا برخی از ن روراو شم راو رم مارو را

دیگر به قرار زیر است

از ادامه کار مشترک ناام مد و یمک بلم ک

 – 1تحل ممل رفقمما از شممرایط اممم می

بندو زودر

و قابل اجتنابی را بمر شم را

جامعه ایران و انگ ره را و ک ف ت آگماری

تحم ل کمرده انمد.افرون بمر آن بمر کمل

تم ده رما راو درنممده و ا مر راو درنممدهط

جریاناتی که ح ل مسمالهو ملمی بما رژیمم

واقعممی ن سممت و ب شممتر بممه یممک ق مما

اسالمی در م ضع تحریم قرار گرفتمه انمد

ص م رو و اسممتنباب ذرنممی بممی آن کممه بممر

قلم بطالن کش ده اند.به این ترت مب اممال

فاکت راو واقعمی اسمت ار باشمدط شمبارت

مسالهو ملی را از محت او س اسی ط سمنت

دارد امرو که متاسمفانه بخمش زیمادو از

را ط تش ل را و فعال ن آن خالی و بی وجه

انقالبی به آن د ار است.
 – 2این تحل ل نادرست از ت ازن قم ا
– کمممه در سمممطح مطالبمممات و رفتاررممماو
ام می و س اسی طبقات اجتماای پدیمدار
می شم د – بمه ایمن نت جمه گ مرو دل بمه
خ اری و نامستند می رسد که بگ یمد راو

چپ کیست و راست کدام است؟
به بهانه مباحث نیروهای چپ بر
سر بایکوت انتخابات در

 – 3برخمممم رد بممممه اردوو تحممممریم

جمع بندو ما از نقطمه نطمرات رفقماو

تیرماه 1396

ساخته اند.

کردستان/هلمت احمدیان
بحث رایی کمه در ایمن ممدت بمدنبال
اتخاذ س است بای ت مشترک ک ممه لمه
(سممازمان کردسممتان حممرب کم ن سممت
ایمممران) و احمممراب س اسمممی فعمممال در
کردستانط در م مان ن رورماو م

شممده اسممتط نشممان درنممده نگممرش رمماو
مختلف در م ان این ن رورا به مسئله کرد
در ایران و شاید در کل منطقه است .آنچه
که در البالو بحث پ رامم ن ایمن م ضم د
ص رت می گ ردط نشان می درد که بحمث
فراتممر از م ضممع گ ممرو رممایی اسممت کممه
بعیی از ن رورما نسمبت بمه ایمن س اسمت
معممم ن ک ممممه لمممه ابمممراز ممممی کننمممد.
الزم اسممت بممدوا در رابطممه بمما ایممن م ضممع
گ رو را این ن ته را خاطر نشان کرد کمه
انتقادات و مالحظات بخش قابمل مالحظمه
او از افممراد و ن رورمماو م

کاوه دادگرو
 2017/06/18برابممممر  28خممممرداد
1396

طمر

( ممه بمما آن

م اف و ه مخالف باش م)ط ناشی از حسن
ن ت و صم مت آنهاستط اما م ضع گ مرو
تعمدادو از افمراد از نگماری خصممانه و بما

***

مردم به جنا اصمال طلمب-ااتمدال گمرا

انگ ممره رمماو ناسممالم ص م رت گرفتممه کممه
مخاطب این ن شته ب شتر این ط ف اسمت.
براو روشمن شمدن مسمئله بمه پماره او از

راو ااتراضی به نظام است ". .شمانمداز

ن ات مح رو در بحث راو این دسمته از

ل برالی" مردم را در این انتخابات رما کمه

"منتقممممممممدین" مممممممممی پممممممممردازم.

ممل از ان اد ت رمات ب رژوا – رفرم ستی

صممممممممممممممممم رت مسمممممممممممممممممئله

است و تحت اراماب جنما رماو داخلمی

گفته می ش د که ک مه له با اتخاذ تاکت ک
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رم ارو بما ن رورماو س اسمی م جم د در

اوضاد س اسی و جنمبش رماو اجتمماای و

از کجمممممما کشممممممف کممممممرده انممممممد؟

کردستان و در این مم رد معم ن بمای ت

رار اررممماو تممماث ر گمممذارو از منظمممرو

در نم نه امرامط آیما ق مام ممردم را بمراو

انتخاباتط بما پمروژه امپریال سمتی "رژیمم

س س ال ستی است .آنها وانم د ممی کننمد

آزادو در سممال 1990ط در شممرایطی کممه

ممنج" رمسم شممده اسممت! ط"ک مممه لممه از

که گ یا جدال س اسی با ناس نال سم کرد

صدام حس ن درگ ر ا ارض جنما خلم ج

ناس نال سمم کمرد پماو ایمن

در کردستان را آنها به پ ش برده انمدط یما

ب م د مممی ش م د ان ممار کممرد؟ مگممر رم م ن

اتحاد امل رفته است"!ط"ک مه له و حمرب

این ه در جامعه کردستان س س ال سم بمه

ن روراو آمری ایی نب دند که اجازه دادند

و

یک گرایش اجتماای تبمدیل شمده اسمتط

کممه ن رورمماو صممدام در پ شممش ر م اییط

کم ن ست ایرانی فاصله گرفته و بمه جماو

حاصل پ روو از اینگ نه م ضع گ مرو رما

مجددا کردستان آزاد شده ب سم له ممردم

اتحممماد اممممل بممما آنهممماط بممما ن رورممماو

و از تف راتی ب ده است که آنها ابمراز ممی

را اشغال کنند و تنها فشمار اف مار امم می

ناس نال ست کرد رمراه شده اسمت" و ...

کنندط در حال ه آنها نمی ت انند و یا نممی

جهانی ب د کمه آمری ما را نا مار کمرد کمه

تمما آنجمما کممه بممه پبشممبرد یممک تاکت ممک

خ ارند بفهمند که کم ن سم در کردستان

مممدار  36درجممه را بممه انم ان خممط قرمممر

مشخص برمی گرددط ر ز ایرادو ن سمت

نگمرش س تاریسمتیط منمره

براو ن روراو اراقی تع ن کند .فراتر از

ن پ شبرد این تاکت مک

طلبانممه و انفعممالی آنهمماط بل ممه بممر بسممتر

ایممن در تمممام ربممع قممرن گذشممته دولممت

و اش االت آن در این رابطه مشخص (کمه

پایبندو ما به سنت راو انقالبی و رادی ال

آمری ا رم اره با جدا شمدن کردسمتان از

مبتنممی بممر س اسممتی جاافتمماده و مص م بات

ک مه له نبردکنان در یک پرات مک املمی

ارام مخالفت کرده است و احراب حماکم

کنگممره رمماو ایممن تشمم الت بمم ده) بممه

در رمه ارصه راط اکن ن به ست ن مح می

اقل م کردستان رمم بمه ایمن مخالفمت رما

ارزیابی نشست و یا این س است را بر این

در این جامعه تبدیل شمده اسمت و رمم ن

تم مممممممممم ن کممممممممممرده انممممممممممد.

کردط اما بحمث رمایی کمه از

رویه است که می ت اند تجدید ح ات یک

در نم نممه ترک مممهط پ.ک.ک بمممه انمم ان

طرف این دسته از "منتقدین" مطمر ممی

جنمممبش را بمممه دنبمممال داشمممته باشمممد.

ن رویممی کممه در را

مبممارزات کردسممتان

شمم دط بسمم ار فراتممر از اشمم االت و یممما

راه حممممل آمری ممممایی مسممممئله کممممرد؟

ترک ه قمرار دارد تما رمم ن اممروز رمم از

گمم نگی پ شممبرد ایممن رم ممارو بممراو

گفته ممی شم د کمه راه حمل امپریال سمتی

ل ست ترور آمری ا خارج نشده است .راه

تحریم نمایش انتخاباتی است" .مفسران"

مسئله کرد و پروژه "رژیم نج" صم رت

حل آمری مایی مسمئله کمرد بمراو ترک مه

ماط به سم ام گذشمته بمه خم د اجمازه

اصلی و مح رو اوضاای است که ک مه لمه

کممممممممممممممممممدام اسممممممممممممممممممت؟

داده اندط ک مه له را در کنمار ناس نال سمم

را به جریانات راست نردیک کرده اسمت

در نم نه س ریه ال رغم انتقماداتی کمه بمه

کردط قرار درندط که گ یا ممی خ ارنمد بمه

و گ یا ک مه له با این س اسمت بمه پمروژه

پمماره او از س اسممت رمماو رربممرو ایممن

کمک آمری ا رژیم ایران را " نز" کنند.

راو آمری مایی در منطقمه پ سمته اسمت.

جنبش وارد اسمتط آیما رم نطم ر

می و

این ن د تحل ل را و قیماوت رما در م مان

الزم ن ست در نامرب ب ب دن این گفته در

نامسممئ النه مممی تمم ان جنممبش روژاوا را

امرو تازه ن ست و اگمر

ن ایمن

آمری ایی به حساب آورد؟ ایمن مقاوممت

ه در یمارر وانمم د ممی شم د کمه گ یما

سخن در مق له ارانت س اسی می گنجد و

ک بانی و متش ل شدن و جانبمازو زنمان و

استط اما در محت او

الی گ یندگان آن است .اما مم ن اسمت

مردان این منطقه ب د کمه در یمک مرحلمه

واقعی خ د ناصادقانهط راست روانه و نشان

از آنها بپرس م راه حل آمری مایی مسمئله

او بممه جنممبش آنهمما ام ممان داده اسممتط

درنممده تحل ممل رمماو غ ممر واقعممی آنهمما از

کرد کدام است و وج د این راه حل رما را

آمری ا را بنا بمه ن ازرمایش بمه پشمت بانی

م ضع م

کم ن سمممت ایمممران از متحمممدین م م

که روو ند و

اسا

تدق

این بخش از
انتقادو از زاویه

نه بر اسما

م رد ک مه له

رو گفته ش د.
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تسل حاتی ب شاند .اما در این م رد رم نمه

م قع تی براو خ د و یا در بهترین حالمت

ص م رت گ ممردط تمما گرینممه س م ار کممردن

این منتقدینط بل ه این ک مه له ب ده است

بمما رممدف بممه دسممت آوردن امت ممازاتی در

ن رورمممممماو اپ زیسمممم م ن راسممممممت و

که ضمن این ه دست آوردراو مثبت ایمن

زم نه مسئله ملی با س است رماو آمری ما

ناس نال ست بر تانا راو آمری اییط که

جنمممبش را ارج نهمممادهط در رممممان حمممال

در منطقه رمراه شم ند .ک ممه لمه زیانبمار

در ارام و افغانسمتان بما ش سمت روبمرو

مخمماطرات م ج م د را بمما زبممانی دوسممتانه

ب دن این س است را بمراو جنمبش ممردم

شمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد و ...

یممممممادآور و رشممممممدار داده اسممممممت.

کردستان را پ گ رانمه روشمن ممی نمایمد.

در کردستان ارام ال رغم پ ندرایی که

در ممم رد ایممران اگممر کسممی نت انممد ایممن

آن

حمدود ب سممت سممال اسمت بم ن آمری مما و

حق قممت سمماده را بفهمممد کممه جمهمم رو

بر ت رمات و خ ش باورو راو سنتی این

دولممت رمماو اروپممایی بمما ح مممت اقل م م

اسالمی با رمه رارت و پم رت رمایش بمر

ن رورا است ار استط در رمان حال از آنجا

کردستان وج د داردط رن ز این دولت رما

ال ممه آمری مماط رممم بممه آمری مما و رممم بممه

که به حالت انتظار در جامعه دامن می زند

ترج ح می درند کمه کردسمتان بخشمی از

اسممرائ ل در امممل یممارو رسممانده اسممتط

و مممردم را از مبممارزه مسممتق می کممه بممه

ارام باشدط بر اسا

کدام فاکت رما ایمن

نشممان از اممدم درک رونممدراو س اسممی

ن روو خ د قمادر بمه پ شمبرد آن رسمتند

"مفسران" به ایمن نت جمه رسم ده انمد کمه

اوضاد از طمرف اوسمت .تممام تهدیمدراو

دور می کنمد س اسمتی مخمرب در جامعمه

اکنم ن آمری مما و غممرب از گرینممه دولممت

آمری ا در ط ل سه هار دره گذشمته بمر

کردسممممممممممممممممتان اسممممممممممممممممت».

راو مستقل کرد در منطقه دفاد می کنند.

ال ه جمه رو اسالمی به نفع رژیمم ایمران

گفته می ش د بما سمر کمار آممدن ترامم

در این امر ش لی ن ست کمه قمدرت رماو

تمام شده است و در اش ال مختلمف اممال

اوضاد فرم کرده است .ش ی در این اممر

امپریال سممتی بممر اسمما

به بقاو رژیم کمک کرده است و در رممه

ن ست که این اوضاد فرم کرده استط امما

تعصبی براو تغ ر نقشه جغراف او منطقه

این سال رما رابطمه بخشمی از اپ زیسم ن

این "مفسران" به مما نممی گ ینمد گ نمه

ندارند و بمه سمه لت ممی ت اننمد مردممان

رژیم ایران ( از کرد و غ مر کمرد آن)ط بما

آنها به این نت جه و یا تحل مل رسم ده انمد

یک کش ر را کمه رمم اره مسمالمت آم مر

آمری اط اش یک طرفه ب ده اسمت .آنهما

که آمری ا و متحدینشط اکنم ن ن رورماو

زندگی کرده انمد بمه جمان رمم ب اندارنمد

آرزوراو خ د را به جاو واقع ت گذاشمته

کرد را در رر یک از کشم رراط بمر دولمت

(نم نه بال ان) و یا اگر منفعتشمان ایجماب

انممدط آرزورممایی کممه ناشممی از است صممال و

راو منطقمه تمرج ح داده انمد؟ آنهما نممی

کند ت ه راو از رم جدا بر اسا

مل ت و

درمانمممممدگی آنهممممما بممممم ده اسمممممت.

گ یند کمه مه تحم التی پم ش آممده کمه

ممممذرب و  ...را بهمممم وصمممل کننمممد .امممما

روند دخالت راو آمری ا را ه با نقشمه و

گرینه کمردو حاکم متط بمر دولمت رماو

"مفسممران" تحل ممل اوضمماد س اسممیط بایممد

سمر

منطقممهط کممه حممداقل در ترک ممه و اممرام از

ابتدا بر اسا

پارامترراو املی ایمن اممر

کممار آمممدهط بل ممه سممه سممال پ م ش ممما در

متحدین اصلی آمری ما رسمتند ارجح مت

را نشان درند که به ان ان مثال اکن ن نفع

گرارش کم ته مرکرو ک مه له به کنگمره

پ دا کرده است؟ نمی گ یند که بر اسما

امپریال سم آمری ما در ایمن اسمت کمه بمه

ک مه له اینگ نه آورده ایم «طی سه سمال

کممدام فاکممت رمماط تغ ممر رژیممم ایممران بممر

جمماو ایممران تحممت حاکم ممت جمهمم رو

اخ ر و با فعال تر شمدن س اسمت آمری ما

اسمما

گرینممه آمری ممایی ارجح ممت پ مدا

اسالمیط این کش ر به ت مه رماو جداگانمه

در خاورم انه احمراب ناس نال سمت کمرد

کرده است و  ...و یا اگمر تغ مرو در کمار

فدرات (کرد و ترک و بل چ و ارب و)....

در کردستان ایران با ام د مداخله آمری ما

اسممت ممرا ایممن تغ ممر نمممی ت انممد بمما رام

تقسمممممممممممممممممم م شمممممممممممممممممم د.

در ایممران مممی ک شممند بممه منظ م ر کسممب

کممردن خمم د رژیممم جمهمم رو اسممالمی

این درست است که آمری ا و متحمدینش

ه بدون نقشهط نه امروز کمه ترامم

ن ن س استی در ا ن حال که اسما
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مش م الت مع نممی بمما زیمماده خ م اری رمماو

س س ال سمممتی و رادی مممال و دخالتگرانمممه

دسممته از "منتقممدین" ال ممرغم ام انممات

جمهمم رو اسممالمی دارنممد و از راه رمماو

ک مممممممممممممه لممممممممممممه اسممممممممممممت.

کادرو در کردستان به جریانات پراکنمده

مختلف می ک شند این رژیم را رام کننمدط

این دو روند "

" و راست در ک ممه لمه

و منشعب شده و کم تاث ر در ایمن جامعمه

اما واقع ات و فاکت را به ما می گ ید کمه

بخش بررگی از کادرراو ایمن تشم الت

تبدیل شده اند .اگمر ممالک درسمتی یمک

آمری ا و متحدینش رن ز س اسمت تغ مر

را با خ د بردط اما ررگمر نت انسمت سمنت

س است نت جمه آن اسمتط مما قاامدتا ممی

رژیم جمه رو اسالمی را به ان ان گرینمه

راو رادی ال و اجتماای ک مه له را با خ د

بایست کارناممه دیگمرو از ایمن دسمته از

اصممممملی در دسمممممت ر کمممممار ندارنمممممد.

ببرد .را که ک مه لمه رمم اره نماینمدگی

"منتقممدین" را شممارد بمم دیم و بممه جمماو

تهدیممد و دخالممت رمماو امپریال سممتی در

طبقات و اقشار کارگر و ته دسمت جامعمه

انشعابات پی در پیط شارد رشد آنهما ممی

مسائل منطقه ی ی از ا امل اصلی جنا و

او ب م ده کممه م

و راسممت آنط در یممک

بمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم دیم.

بحران خانمانس زو است که منطقه را فرا

جنبش ا نی و واقعی ش ل گرفتمه اسمت.

"دور شممممدن" از متحممممدین سراسممممرو

گرفته است اما رمه اینها رن ز این را به ما

در این امر ش ی ن ست کمه رم ز جریمان

"دور شمممدن" ک ممممه لمممه از متحمممدین

نمی گ ید کمه بما بمررگ نممایی و تحل مل

س اسی درگ ر در جنمبش رماو اجتمماای

سراسرو اشط رم ی ی از نگرانی رما و یما

راو اغرام آم ر سناری یی را تص یر کرد

در مقابمممل گرایشمممات طبقمممات دیگمممر و

"انتقممادات" بخشممی از "منتقممدین" بمم ده

که در پرت آن از یک طمرف بمه تقمدیس

روندراو س اسی اوضاد مص ن ن ستط امما

است .گفته می شم د کمه مرا ک ممه لمه و

منممره طلبممی خ م یش نشسممت و از طممرف

آنچه صالبت و تعهد یک جریان اجتمماای

حرب کم ن سمت ایمران بجماو ن رورماو

دیگمممرط دیگمممران را کمممه مرام م ب ایمممن

رادی ال را در مقابل این تماث رات مصم ن

ناس نال سممتی در کردسممتان بمما ن رورمماو

سناری و س اه نشده اندط بمه رمرار و یمک

می داردط تعلقمات ف مروط ایمدئ ل ژیک و

پاو حرکمت مشمترکی نرفتمه اسمت.

لقب من درآوردو و بی پایمه ممتهم کمرد.

استراتژیک این جریان است کمه تنهما در

ایممن ادامما رممم واقع ممت نممدارد .حممرب

پرات مممممممممک مع مممممممممار حق قممممممم مت

یک پرات ک واقعی رقم می خ رد و ک ممه

کم ن ست ایران پبشمنهاد درنمده ااالم مه

تاریخ ک مه له (سازمان کردسمتان حمرب

له کم ن ست ب ش از جریان

دیگمرو

مشترک براو تحریم "انتخابات" در م ان

کم ن سممت ایممران) بمما جنممبش انقالبممی و

در کردستان پر مدار و نماینده این روند

را رم ب ده است .ااالم ه مشترک ده

رادی ال در ایران گره خ رده اسمت .ایمن

بممممممممممممممممم ده و رسمممممممممممممممممت.

ن روو " ش راو رم مارو ن مروو م

تاریخ افت و خ ر راو خ د را داشتهط ولمی

منتقدین ک مه له نمی ت انند اداا کنند کمه

کم ن سممت" گم اه آن اسممت .در خممارج از

رممم اره نماینمممدگی جنمممبش رادی مممال و

بدنبال تح الت ماه راو اخ ر است که بمه

ایممن جمممع رمممط ممما بممراو صممدور اطالا ممه

س س ال ستی در کردستان ب ده و رسمت.

"کشممف" ممرخش بممه راسممت ک مممه لممه

مشترک بای ت انتخابات با احراب دیگر

ایممن جنممبش ممه آنهنگممام کممه بخشممی از

رس ده اندط را که بخشی از این منتقدین

ب ده ایمط که البته بمه نت جمه نرسم د.

کادررمماو آن بممه بهانممه کشممف گممرایش

ب ش از دو دره است با ت رار یمک سمرو

آنهمما و گرایشممی از نشسممت م سمم م بممه

ناس نال سممتی در سممال  90آن را تممرک

مفممار م اممام و کلممیط رممم اره اینگ نممه

"شممم راو رم مممارو ن رورممماو ممم

کردند و ه یک دره بعد که امده او آن

قیمماوت کممرده و آنقممدر اداارایشممان را

کم ن سممت" بهانممه شممان بممراو رمرارممی

را تحت تاث ر رونمد اصمال طلبمی و زنمده

ت رار کرده انمدط کمه خ دشمان رمم بماور

ن ردن با فراخ ان مشترک ن روراو

کردن "ک مه له کردستانی" ترک کردندط

کرده اند که آنها قطمب نمماو راه درسمت

و سراسرو این ب د که ما در کردستان بما

تمممماریخ ایسممممتادگی از سممممنت رمممماو

رستند .در حال ه در امالم واقع مت ایمن

ن رورمماو ناس نال سممت پمماو یممک اتحمماد
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امل مشترک رفته ایم! ایمن بحمث را ممن

دارند منافع خ د را به گفتمان این جنمبش

ایممم در شممرایطی کممه در سراسممر ایممران

در شممماره قبلممی نشممریه "جهممان امممروز"

را تبدیل کنند و باالطبع نگاه رر طبقمه او

خفقان و انقالب به ش ست کشمانده شمده

پاسممخ داده ام کممه ایممن نممه دو س اسممت

به رر یک از جنمبش رما متفماوت اسمت و

ب د این جنمبش در کردسمتان سمر فمرود

متیادط بل ه پ شبرد یمک تاکت مک معم ن

رر گرایشی به زام منافع طبقاتی خ د در

ن اورد و ام درا را دل زنمده نگمه داشمت و

مبتنمممی بمممر یمممک س اسمممت جاافتممماده در

ایمن جنممبش رمما شممرکت دارد .یممه انم ان

 ...و ایممممن ام ممممد رنمممم ز وجمممم د دارد.

شمممممرایطی متفممممماوت ممممممی باشمممممد.

مثالط کارگر کرد با سرمایه دار کردط اگمر

بر خالف درکی سمطحی بعیمی از ن رورما

جنمممممبش ملمممممیط جنمممممبش طبقممممماتی

ه از ستم ملی متیرر رستندط ولی نگاه و

که دینام سم و ویژگی راو این جامعمه را

رابطه دو جنمبش ملمی و طبقماتی اگمر مه

رار ارشان براو حل این مسئله فرم ممی

نممی شناسممندط کردسممتان تنهمما بمما جنممبش

بحممث تممازه او ن سممت اممما بممار دیگممر در

کنمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد.

ناس نال سممی و مبممارزه مسمملحانه شممناحته

روزرمماو اخ ممر و بممر بسممتر اتحمماد امممل

این بدیهات اگر ه یاررا نگماه مشمترک

نمممی ش م دط بل ممه درممه راسممت بممه رمممت

ن رورممما در کردسمممتان بمممراو تحمممریم

رر ن روو

و کم ن ستی به رابطه ایمن

فممداکارو و از خمم د گذشممتگی نسمملی از

انتخابمممات فرمایشمممی رژیمطبمممه ی مممی از

دو جنبش استط اما درکی سطحیط کل شمه

انقالب مم ن مم

و کم ن سممتط جامعممه او

مح رراو بحث افمرادو از ایمن ن رورماو

او و شعارو از رابطه این دو جنبش که از

س اسی و آگاه و جنبش انقالبی کردستانط

تبممممممدیل شممممممده اسممممممت.

طرف بعیی از ن رورا ارائمه و ت مرار ممی

نه فقط در ش ل سنتی آنط بل ه به ات ا بمه

پرواضح است کمه جنمبش ملمی و جنمبش

ش دط که بجاو این مه ایفماو نقشمی پم ش

مبممارزات کممارگروط تمم ده او و  ...رنمم ز

طبقاتی دو مق له از رمم جمدا رسمتندط امما

برنده و رادی ال بمراو ن رورماو م

بمه

خمممارو در شمممم رژیمممم سمممرمایه دارو

ال رغم م ل ماط ایمن دو جنمبش کمه ی می

رمراه داشمته باشمدط بمه پاس ف سمم و بمی

جمهمممممممم رو اسممممممممالمی اسممممممممت.

براو رفع ستم ملی است و دیگمرو بمراو

تعهدو ن روراو

در ایمن جنمبش رما

اگر تا این سطح از بحث پذیرفته می ش د

نممان و مع شممت بهتممرط بممر رمممدیگر تمماث ر

منجر می ش د .این رویه نت جه او بمه جمر

و بخشممی از "منتقممدین" در سمماختن ایممن

گذاشته اند .ستم ملی در جامعه کردستان

سمممپردن جنمممبش ملمممی بمممه ن رورممماو

تاریخ خ د شریک ب ده اندط اما برخ رد و

و

ناس نال ست را به رمراه نخ ارد داشمت.

گفتمانشان بعد از ترک ایمن سمنگر فمرم

کم ن ست رادی ال ترین برناممه را بمراو

تمما آنجمما کممه بممه ک مممه لممه و نقممش آن در

کرد .براو بعیی از این گرایشات س اسی

مبارزه با این ستم در برنامه و دست ر کمار

جنبش انقالبی کردسمتان برممی گمرددط از

ط این جنبش و پتانس ل راو رادی مال

دارندط را که این ستم را میااف بر ستم

یاد نبرده ایم که از این ررگذر کردسمتان

و انقالبی اش براو فردا و براو آینمده او

و تبع م طبقاتی دیده و از این منظمر و از

رمم اره ی ممی از سممنگرراو جنممبش رمماو

بهتممرط امممرو محممرز نب م ده اسممت .بجمماو

زاویممه منممافع کممارگران و ته دسممتان ایممن

و رادی ممال در سراسممر ایممران ب م ده

برخ رد خالم و رزمنده به این جنمبش بما

جامعه به مبارزه براو رفع سمتم ملمی رمم

است .از یاد نبرده ایم کمه ایمن سمنگر در

رمه نقطه ق ت و ضعف رماَیشط بمه بهانمه

برخاسممممممممممممممممممته انممممممممممممممممممد.

شرایطی که در سراسمر ایمران رژیمم رمار

رمماو مختلممف آن را تخطئممه مممی کننممد.

در رمه جنبش راو اجتماای که طبقات و

جمه رو اسالمی به ش ار و کشتار فعال ن

داشتن برنامه او رادی ال و س س ال سمتی

اقشار مختلف جامعمه در مبمارزه بمر ال مه

و کم ن ست و مبارزان آزادیخ اه می

براو حاکم ت مردم کمارگر و زحممت ش

تبع یات جنسم تیط ملمی و  ...مبمارزه ممی

پرداختط رم اره ت ه گاری است ار بمراو

در فرداو این جامعه به استهرا گرفته ممی

کننممدط گرایشممات مختلممف طبقمماتی تممالش

جامعه ب ده است .از یاد نبمرده

ش دط تنطم م روابمط بما ن رورماو س اسمی

مممممم

واقع تممممی اسممممت و ن رورمممماو مم م

م

قطب
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ناس نال سممممت در ممممار ب پمممماره او

ایرانممی را از طممرف دیگممر مشممارده کممرد.

سراسمممرو ال مممه رژیمممم سمممرمایه دارو

ضروریات املی در این جنمبش بمر ال مه

ک مه له و حرب کم ن ست ایران در وراو

جمه رو اسالمی است.

رژیمط سمق ب در دام ناس نال سمم نام مده

گممرد و خمماکی کممه ایممن دوره از م ضممعی

ممممممممی شممممممم د و المممممممی آخمممممممر.

خصمممانه از طممرف بعیممی رمما راه انداختممه

در پشت سر این انتقادرا و نگرانی رما بمه

شممدط بممه ماننممد رم شممه پر مممدار منممافع

سه لت می ت ان سایه روشن رادی ال سمم

کارگران و زحمت شان کردسمتان بما یمک

ص رو و شعارو و منره طلبمی ایمن دسمته

استراتژو س س ال ستی در ایمن جنمبش و

رمما از یممک طممرف و ناس نال سممم

و رادی ال در جنمبش

از م

متحد ن روراو
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