
 احزاب کردستان کوتاه!و  ب مردمسرکواز  اندست سپاه پاسدار
 !مرگ بر سپاه پاسداران

 

ی    خ در تار  در خاِک اقلیم کردستان در عراق به مقرهای احزاب کردستان ایران موشیک و پهبادی سپاه پاسداران حمالت

واکنِش بیمناک بار حمالت، این کیست که نداند این است. اما  سپاه  کاری های شناخته شدۀشهریور تکرار تبه 29چهارشنبه 

باتی است که در رسارس کشور وری اسالیم جمه خورده رژیمش از جوانان تی باک و مصمم به رسنگون کردن و کردستان به ضر

ر مورد اقبال و  ن که دو دشمن پایدار و دیرینه اش یعنر زنان و مردم کردستاناین بار از ایجمهوری اسالیم  ؟و یم خورد  چنی 

نشان دندان  ای زخم خورده درندۀ پیچیده و همچونگرفته اند، از خشم به خود   عشق و قدرشنایس در رسارس کشور قرار 

 دهد. می

داخل مرزهای یک دولت  مسلح ارتش که سپاه فقط  ا چر محدود به ایران نبوده است.  جنایت های سپاه پاسداران هرگز 

وی نظایم فرامرزی ای است که اهداِف منطقه اِی جمهوری اسالیم را به عنوان یک رژیم ، خاص نیست ر نی  بلکه همچنی 

ش بنیادگرای اسالیم تعقیب یم کند. جنایت های شاخۀ قدِس سپاه پاسدارا ر بهار »ن در سوریه در به خون کشیدن خی 

جنایتهایش علیه مردم ایران  دست کیم از « از حرم دفاع»مردم آن کشور و سپس در جنگ سوریه تحت عنوان « عرتی 

ی دائیم سپاه در جنگ های کثیف منطقه ای ییک از هفت گسل مهیمندارد.  نها است که حیات جمهوری اسالیم به آ درگی 

وهای مسلح رژیم، در عراق و سوریه و لبنان و هر نقطه دیگر باید  وابسته است. بنابراین مقابله با جنایت های فرامرزِی نی 

... دانشجویان و و معلمان و کارگران داخل کشور باشد و از سوی همه جنبش های اجتمایع به ویژهمردم بخشی از مبارزات 

د.   جواب درخور بگی 

 در مورد چند موضوع باید بدون مصالحه اذهان را روشن کرد:  این وضعیتدر 

 ستانکند مبارزات مردم کردتالش یم« ایرانشهری»برتری طلب شوینیست و جمهوری اسالیم با همرایه جریان های  (یکم

ی تخطئه و تحقی  کند و اذهان را برا شخواندن« تجزیه طلبانه»را با  و احزاب کردستاتر علیه ستم میل و جمهوری اسالیم

ر کردستان آماده کند. با این تبلیغات ذره ای نباید سازش کرد و در گام اول باید حقیقت مساله در مورد  رسکوب خونی 

د. از نظر ما کمونیست ها و از منظر حقیقنی که بازتاب واقعیت عینر است، « تجزیه» پیش را اعالم کرد و بر آن پای فشی

ر خواست جداتی از  . به رسمیت استسیایس حق یک ، یا دیگر ملل غی  فارستر در کردستان ایران توسط هر جریا گذاشیی

ر  ر رسنوشت ملل»شناخیی  حق جداتی هم هست. ممکن« حق تعیی 
ر ست در هر مقطع زماتر ا شامل به رسمیت شناخیی

ر سیاسنی به  ، اعمال چنی  ر یت مردم کردستانمعی  ر اکیر ر همه کارگران و ز  و  نفع یا ضر یا باشد حمتکشان ایران به نفع یا ضر

فارس در ایران  ،نباشد  ر رسنوشت»اما یک حق است و همه ملل غی  . برای و باید آن را به رسمیت شناخت دارند « حق تعیی 

ر حقی باید به رسمیت شناخته شود و به فرهنگ دیدگان و استثمار شوندگان ایرانمیان همه ستمایجاد اتحاد  ، چنی 

 همگاتر وارد شود.  آزادیخواهانه و عدالت طلبانۀ

رد یا ناس (دوم
ُ
ر رسنوشت، امتیاز دادن به ناسیونالیسم ک ر حق تعیی   ،یونالیسم دیگر ملل غی  فارس نیستبه رسمیت شناخیی

د برای آینده  ناسیونالیسنی میان همه ستمدیدگان و استثمار شوندگان در نیی
بلکه باز کردن راه به روی ایجاد یک اتحاد انیی

ن رسنوشت تمایزات طبقاتی و جنسینی و ملینی برای همیشه رخت بر بسته باشد. تی تردید  ای است که در آن امکان تعیی 

انقالب که از طریق یک   جمهوری سوسیالیستی نوینبرای همه ملل غی  فارس، تنها با استقرار یک  آزادانه و داوطلبانه

هر دولت دیگری ه در چارچوب یم تواند تحقق یابد و نه در چارچوب جمهوری اسالیم و نساخته شده است،  کمونیستی 

یالیسنی باشد  -و اعمال کنندۀ نظم جهاتر رسمایه داری رسمایه داریکه مبتنر بر شیوه تولید  ر امیر ِ تحقق تعیی 
ی

. چگونیک

در بخش چهارم « قانون اسایس برای جمهوری سوسیالیسنی نوین ایران»رسنوشت آزادانه و داوطلبانه در سند پیش نویس 



ی    ح « ریشه کن کردن ستم میل و غلبه بر نابرابری های میان مناطق و دیگر تفاوت های بزرگ»نوان از ماده سوم تحت ع تشی

 شده است. 

، حضور داشته  شاناین حق و تمام حقوق دیگر باید در مبارزات امروز به شکل آگایه از آنها و به رسمیت شناختن (سوم

ناسیونالیسم پایه های عینر بسیار  ناسیونالیسنی است و این انیی ر این حق بخشی از رفتار و افکار انیی باشد. به رسمیت شناخیی

یالیسم( با درهم تنیدن هر گوشه جهان و همه ملل در  -جهاتر )رسمایه داری قدرتمندی دارد که کارکرد نظام رسمایه داری امیر

یت  شقه شقه از جمله ستم میل و یک فرآیند واحد استثمار جهاتر ایجاد کرده است و رسمنشاء تمام دردها و رنج های بشی

یت به طرق گوناگون است.    و سلسله مراتنی کردن بشی

ر منظر، ما از مچهار  قلیم کردستان دعوت یم کنیم که به دفاع از مبارزات زنان و جوانان ا مردمویژ ردم عراق به م، از همی 

ایران علیه حجاب اجباری و حکومت دینمدار فاشیست جمهوری اسالیم و به حمایت از احزاب کردستان ایران که در اقلیم 

ند و حکومت اقلیم کردستان را وادار کنند که دست از  ر همکاری با جمهوری اسالیم و سپاه قدس آن  مستقر هستند برخی 

 بکشد. 

همان طور که زنده یاد رفیق و رسنوشت همگاتر ما جدا از اوضایع نیست که در رسارس منطقه حاکم است.  کردستان اوضاع

 تاکید کرده است: امی  حسن پور 

 

 دوباره قد علم کرده است؛ فروش و ترافیک زنان و کودکان به بخشی از نظام 
ی

تحت سیادت رسمایه، نظام بردگ

 انسان و بقیه 
ی

اقتصادی تبدیل شده است. بحران محیط زیست، که نتیجه مستقیم سلطه رسمایه است، زندگ

ر به موجودات زنده را به خطر انداخته است. جنگل، دریا و اقیانوس و رودخانه  و خاک و آب و هوای کره زمی 

شدت آسیب دیده اند. هر سال هزاران انسان که در جستجوی کار به اروپا و آمریکا پناه یم برند با مرگ فوری 

در « جنگ علیه زنان»یا تدریجی مواجه یم شوند. ستم بر زنان و خشونت مردساالری بیداد یم کند؛ همه جا 

ر  ، علم ستی  ، و فاشیسم دست در دست هم آینده تارییک ترسیم جریان است. خرافات دینر ی، نژادپرسنی

 …یم کنند
ی

وضع دنیا به جاتی رسیده است که یا باید نظام رسمایه داری را از میان برداشت یا رسمایه داری زندگ

وتی جز جنبش کمونیسنی   نمانده است. اما روشن است که نی 
ی
را از میان برخواهد داشت. انتخاب دیگری باق

ر توا ناتی و خواست این تاری    خ سازی را ندارد. جنبش کمونیسنی هم، آن طور که در گذشته بود، از عهده چنی 

ر نیم توان به آینده کمونیسنی دست یافت و بدون  « کمونیسم نوین»مسئولینی بر نیم آید. با کمونیسم پیشی 

ر کمونیسنی ا ر این آینده. سنیی ز کمونیسِم گذشته و تدوین نه به درک درست گذشته یم رسیم نه به ساخیی

 است که باب آواکیان، در پروسه مبارزات وسیع در عرصه تئوری، سیاست و « کمونیسم نوین»
ی

گ کار سیی

، موفق به انجام آن شده است  …. ایدئولوژی در سه دهه اخی 

 

 مرگ بر جمهوری اسالیم! پیش به سوی جمهوری سوسیالیستی نوین! 

 آیندۀ ایران سوسیالیستی بدون آنکه کردستان برای آن بجنگد، غی  ممکن است! 

 حزب کمونیست ایران )م.ل.م(
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