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در بـيـانـيـه حـزب           :انترناسيونال 
در مورد اسـتـقـالل کـردسـتـان در             
دفاع از ضرورت و مطلوبيـت ايـن     
امر به شرايط سياه و تـخـاصـمـات     
قومي و مذهبي حـاکـم بـر عـراق           
بعد از حمله نظامي آمريکا اشـاره  

 . شده است
اولين سئوال ايـنـسـت کـه چـه            
تضميني وجـود دارد کـه بـعـد از               
استقالل اين وضعيت بهبـود پـيـدا      

 بکند؟ 
طـبـعـا هـيـچ          : حميد تقوائـي  

تضمين از پيشي براي بهـتـر شـدن      
نـه تـنـهـا در         .  شرايط وجود نـدارد 

اين مورد بلکـه در رابـطـه بـا هـر              
تحول سيـاسـي نـمـيـتـوان صـد در              
صد پيش بيني کرد و تضمين داد   

بـحـث بـر      .  که آينده چه خواهد شد
سر روندها و سير محتـمـل وقـايـع       

تا آنجا که به مسـالـه عـراق      . است
و بحث استقالل کردستان مـربـوط     
ميشود بـه نـظـر مـن بـايـد ابـتـدا                 
آلترناتيو باقي ماندن کردستان بـه  
عنوان بخشي از عـراق را بـررسـي        

سئـوال واقـعـي ايـنـسـت کـه              .  کرد
باقي ماندن بعنوان جزئي از عـراق  
و يا جدائي و استـقـالل، کـدام يـک          
بيشتر به نـفـع مـردم کـردسـتـان و             
حتي مردم در کـل عـراق خـواهـد             
بود؟ در پاسخ به اين سئوال ابـتـدا     
بايد بر اين نکته تاکيد کرد کـه از    
مقطـع حـملـه آمـريـکـا تـا امـروز                 
عمال با يک جامعه و دولت مدنـي  
و مـــتـــعـــارف در عـــراق روبـــرو              

دولــت و ســيــاســت و         .  نــيــســتــيــم 

جامعـه در عـراق بـعـد از جـنـگ                 
خليج به ملقمـه اي از مـذاهـب و            
اقوام و فرقه ها و باالنس و تـوازن    
قوا بين اين نـيـروهـاي ارتـجـاعـي           
تبديل شـده اسـت کـه وضـعـيـتـي                 
کامـال مـنـطـبـق بـر نـظـريـه نـظـم                    
نـويــنـي جـوامــع و حـکــومـتــهــاي             

" دمــوکــراســي   " مــوزائــيــکــي و           
صادراتي آمريکا و متحدينش بـه  

دولت کرزاي . عراق و منطقه است
و دولت مالکي دو نمونه از چنيـن  

حتي امروز هـم  .  دولتهائي هستند
ــات               ــا و مـــقـــامـ وقـــتـــي اوبـــامـ

دولـت  " آمريکائي از ضرورت يـک      
در عــراق صــحــبـــت          "  ائــتــالفــي   

ميکنند منطورشان دولـتـي اسـت      
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 2  ۱۳۹۳تير  ۱۳ انترناسيونال 

 

شرايط فاجعه بار عراق مساله استقالل کـردسـتـان       
را به مرکز توجه توده هاي مردم و دولتها و رسانه 

از هم گسـيـخـتـن شـيـرازه جـامـعـه                .  ها رانده است
عراق و گسترش نفرت پراکني و تخاصمات قومي 
و مذهبي در اين کشور از مقطع جـنـگ خـلـيـج و          
تشديد اين وضعيت بعد از تهاجم نظامي آمـريـکـا    

، مـدتـهـاسـت کـه جـدائـي            ۲۰۰۳و متحدينش در 
کردستان از عراق را به  يک راه حـل مـتـمـدنـانـه و             
انساني  براي مصون داشتن بيش از پنج مـيـلـيـون     
مردم ساکن اين منطقه از جنگ و کشـمـکـشـهـاي        

امـروز بـا     .  عشيره اي تبديل کـرده اسـت      -مذهبي
باال گرفتن شـعلـه هـاي جـنـگ کـثـيـف نـيـروهـاي                    
اسالمي در عراق جدائـي کـردسـتـان مـبـرمـيـت و               

 . مطلوبيتي دو چندان مي يابد
با اسـتـقـالل کـردسـتـان عـراق زمـيـنـه نـفـرت                       

و "  کـرد " قـومـي  بـيـن             -پراکني و جـنـگ مـلـي           
در چــهــارچــوب يــک دولــت و جــامــعــه                  "  عــرب" 

مذهبي از بين خواهد رفـت و        -موزائيکي قومي
از اين نقطه نظر نه تنها در کردستان بلکـه در کـل       
عراق نيز شرايط  بهتر و مساعدتري براي حـرکـت     
به سمت يـک دولـت و جـامـعـه سـکـوالر و مـدرن                     

هر نوع آلـتـرنـاتـيـو ديـگـري، از            .  فراهم خواهد شد
دولت اقليم کردستان تا خودمختاري و يا هر نـوع    
فدراليسم و يا جامعه و دولت موزائيکي متشکل 
از  نيروهاي کرد و سني و شيعه، تنها ميتواند بـه    
تفرقه و نفرت پراکني ملـي و مـذهـبـي بـيـشـتـري               
دامن بزند و آتش جنگ فرقه هاي مـذهـبـي را بـه           

در شـرايـط     .  منطقه کردستان نـيـز سـرايـت بـدهـد            
حاضر در جامعه عراق تنها راه حل مسـالـه کـرد،        
هم به معني ريشه کن کـردن سـتـم مـلـي و پـايـان                
بخشيدن به تخاصمات تاريخي و پـرسـابـقـه  بـيـن             

و هم به معـنـي مشـخـص مصـون          "  عرب"و " کرد"
داشتن جامعه کردستان از شرايط  سياه و فـاجـعـه      
باري که امروز در عراق پا گرفته و رو به تشديد و   
وخامت بيشتر دارد، تشکيل يک دولـت مسـتـقـل         
در کردستان بر اساس راي و اراده مردم ساکن ايـن    

 . منطقه است
از نقطه نظر عملي نيز تحقق اين امر بـيـش از       

دولـتـهـا و      .  هر زمان ديگر امکان پذير شـده اسـت    
نيروهاي ارتجاعي اي که سنتـا مـخـالـف و مـانـع             
تشکيل کردستـان مسـتـقـل بـوده انـد، امـروز بـه                   
نسبت سالهاي گذشته در وضعيت نـامسـاعـدتـري       
براي سنگ اندازي در مقابل مردم کردسـتـان قـرار      
دارند و بعضا حتي به دليل مصالـح خـود تـغـيـيـر           

دولت مرکزي عراق عمال دچار از . موضع داده اند
هم گسيختگي کامل است، دولت ترکيه که يـکـي     

از مخالفان سرسخت استقالل کردستان عراق بـوده  
است، در موقعيت کنوني به آن رضايت داده اسـت  
و اسـتـقــالل کـردســتـان را بـه نــفـع خــود ارزيـابــي                       
ميکند، دولت سوريه بـه شـدت تضـعـيـف شـده و               
قدرت و اعتبار و نفوذي ندارد، جمهوري اسالمـي  
در وضعيتي نيست که بتواند دخالت فعالـي بـراي     
مقابله با اراده مردم کردسـتـان بـنـمـايـد، و حـتـي               
دولت اسرائيل نـيـز بـه نـفـع خـود مـي بـيـنـد کـه                          

 .  کردستان عراق مستقل شود
اين دولتها  منافع خاص طبقه حاکمه در ايـن      
کشورها را دنبال ميکنند، اما مستقل از نيات و   
اهداف دولـتـهـا و طـبـقـات و احـزاب مـذهـبـي و                       
ناسيوناليستي  حاکم، از نقطـه نـظـر تـوده مـردم،            
استقالل کردستان کوتاه ترين و کـم مشـقـت تـريـن          
راهي است که ميتواند به معني ايجاد جامعـه اي    
بدور از تبعيضات و تعصـبـات مـلـي و قـومـي و               
مذهبي، جمع کردن بساط هر نوع دولت مذهبي ـ   

ناسيوناليستي و دخالت مسـتـقـيـم تـوده          -قومي 
 .  مردم در اداره امور جامعه باشد

کردستان مستقل ميتواند و بايد نـه تـنـهـا از           
اجـتـمـاعـي       -نظر جغرافيائي بلکه از نظر سـيـاسـي   

نيز مسير   خود را از نيروها و دولتهاي اسـالمـي     
ايـن افـق و       .  و قومي و ناسيوناليستي  جـدا کـنـد       

چشــم انــداز کــه خــواســت و تــمــايــل تــوده مــردم                   
کردستان است، را کمونيستها و مشخصـا احـزاب     
کمونيست کارگـري از سـالـهـا پـيـش نـمـايـنـدگـي                    

مـا بـر بـرگـزاري هـرچـه سـريـعـتـر يـک                      .  ميکـنـنـد   
رفراندوم در فضايي آزاد و با نظارت سـازمـانـهـا و       
نهادهاي بين المللي بـراي اسـتـقـالل کـردسـتـان و                
تشکيل دولتي غير قومي و غير مذهـبـي تـاکـيـد        

برگزاري يک رفراندوم که در آن همـه احـزاب     .  داريم

سياسي بتوانـنـد نـظـرات خـودرا در مـيـان مـردم                   
آزادانه تبليغ کنند و مردم بدون فشار و بدون قـيـد     
و شـرط حـق انـتـخـاب داشــتـه بـاشـنـد، تضـمـيــن                        
محکمي براي جلوگيري از سنگ اندازي دولتها و   
نيروهاي ارتجاعي در مسير مردم کردستـان بـراي     

 . تصميم گيري در مورد سرنوشت خويش ميباشد
با استقالل کردستان زمينه تبعيضات و تفرقـه  
افکني هاي ملي و بهمراه آن تـوهـم بـه نـيـروهـاي               

تضعيف ميشود و شـرايـط     "  ناسيوناليست خودي"
بــراي طــرح و بــه پــيــش رانــده شــدن مســائــل و                       
خواستهاي اساسي توده مردم کارگر و زحمتکـش،  
و مبارزه عليه فقر و بيحقوقي و نابرابري طبقاتـي  

با حل مسالـه مـلـي      .  بيش از پيش فراهم ميگردد
راه براي حل ستم و تبعيض طبقاتي نيـز هـمـوارتـر       

 . خواهد شد
براي ما کمونيستها و توده مـردم در شـرايـط          
حاضر جدائي کردستان از عراق گـامـي در جـهـت           
گسترش مبارزه براي ايجاد يک حکومت سکوالر، 
غير قومي و غير مذهـبـي، و جـامـعـه اي آزاد و                

تالش براي تحقق اين هـدف در    . برابر و مرفه است
صدر وظايف نيروهاي چپ و کمونيسـت در عـراق       

 .قرار دارد
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که سران عشاير سني را بيشتر در   
حکومت دخالت بدهـد و بـاالنـس        
بــهــتــري بــيــن اقــوام و عشــايــر و             

دولت اقليمـي  .  مذاهب ايجاد کند
کــردســتــان خــود بــخــشــي از ايــن            
جامعه و دولت مدل نـظـم نـويـنـي        
اســت و تــداوم ايــن وضــعــيــت                   
معنائي به جز بـرجسـتـه تـر شـدن            

در جامـعـه   "  موزائيک کرد" بيشتر 
از .  و سياست و دولت عراق نـدارد 

همين رو حزب ما از همان مقـطـع   
ــيــج مــوافــق جــدائــي              جــنــگ خــل

 .  کردستان عراق بوده است
بــا بــمــيــدان آمــدن داعــش و             
تشديد جنـگ شـيـعـه و سـنـي در               
ــکــي                ــي ــقــش مــوزائ ــن ن عــراق اي

. کردستان بمراتب تشديد ميـشـود  
اوال موقعيت دولـت اقـلـيـمـي در            
اين جـنـگ و رابـطـه آن بـا دولـت                 
مرکزي و با داعش و کال نيروهاي 
رقيب و متخاصم شيعه و سني به 
يک مساله حاد و برجسته تـبـديـل      

هــم اکـنــون دو حــزب         . ( مـيــشــود 
حاکم ناسيونالـيـسـت کـرد، حـزب          
ــراق            ــان عـ ــتـ ــردسـ ــرات کـ دمـــوکـ

و اتــحــاديــه مــيــهــنــي         )  پــارتــي( 
مواضع مـتـفـاوتـي در قـبـال ايـن              

اتـحـاديـه مـيـهـنـي          .  مساله دارنـد 
بــيــشــتــر بــه مــواضــع جــمــهــوري            
اسالمي و دولت مـالـکـي نـزديـک          
است و پارتـي کـه در راس دولـت            
اقليمي است، بـيـشـتـر نـزديـک بـه            

با تداوم و وخيـم تـر     ).  ترکيه است
شدن وضعـيـت فـعـلـي مـوقـعـيـت              

" مساله کرد" دولت اقليمي و کال  
به معنائي که تـوضـيـح دادم نـيـز          
بـعـنـوان يـک فـاکـتـور در شـرايـط                  
فاجعه بار عـراق نـقـش بـيـشـتـري              

ــا امــروز    .   پــيــدا خــواهــد کــرد         ت
ــه اســت در                ــردســتــان تــوانســت ک
مــقــايســه بــا بــقــيــه نــقــاط عــراق            
شرايـط آرام تـر و بـا ثـبـات تـري                   
داشته باشد ولـي بـا بـاال گـرفـتـن             
جنگ بين شيعه و سني که نشاني 
از فروکش کردن ندارد، شرايط بـه    
سرعت تغيير خواهـد کـرد و پـاي          

دولت اقليمي و منطقه کـردسـتـان      
نيـز خـواه نـاخـواه بـه ايـن جـنـگ                   

 . کشيده خواهد شد
دومـيـن نـکــتـه رابـطــه دولــت             
اقليمي و دولت مرکزي در شرايـط  

ــکــي       .  حــاضــر اســت      ــت مــال دول
حاکميت خود بر بخش وسيعـي از    
کشور را از دست داده و بـيـش از         
پيش موقعيت و نـقـش يـک فـرقـه          
مذهبي و نماينده شيـعـيـان، و نـه         
دولـت مــرکــزي عـراق، را يــافــتــه            

اين شرايط دولت اقليمي را   .  است
نــيــز بــي مــعــنــي و بــي اعــتــبــار              

وقتي عمال دولت مرکزي . ميکند
اي در کار نيست، دولت اقـلـيـمـي       
نيز نه در کرستان و نه در در هـيـچ   
بخش ديگري از عراق، مـحـلـي از      

تــنــهــا  .  اعــراب نــخــواهــد داشــت       
معني و نقشي که ميتواند داشتـه  
باشد هـمـانـطـور کـه اشـاره کـردم                
موضع گيري و دخالت عـمـلـي در      
جنگ و تخاصمات جاري بعـنـوان   
حامي و مدافـع ايـن يـا آن کـمـپ              

  . خواهد بود
نکته آخـر ايـنـکـه در شـرايـط             
حاضر کردستان عمال حـالـت يـک        
کشور مسـتـقـل را بـخـود گـرفـتـه               
است اما رسـمـا و قـانـونـا هـنـوز                

اين تناقـض  .  بخشي از عراق است
بين واقعيت و موقعيت رسـمـي و     
فرمال، قابل دوام نيست و ديـر يـا     
زود به تقابل خونين بين نيـروهـاي   
کرد که خواهان حـفـظ مـوقـعـيـت           
واقعي هستند و نيروهاي طـرفـدار   
يکپارچگي عراق مـنـجـر خـواهـد          

بــعــنــوان مــثــال مــوقــعــيــت         .  شــد
دولـت  .  کرکوک را در نظر بگيـريـد  

اقليمي ايـن شـهـر را کـه مـدتـهـا                  
مـــورد مـــنـــاقشـــه بـــيـــن دولـــت            
کردستان و دولت مالکـي بـود بـه        
تصرف خود درآورده است و اعـالم  
کرده است که آنرا بازپس نـخـواهـد    

اين شـرايـط مـثـل يـک بـمـب              . داد
ساعتي عمل ميکند که بـا انـدک       
سرو سامان گرفتن دولت مـرکـزي     

تـنــهــا راه    .  مـنــفــجـر خــواهــد شــد       

پيشگيري از اين انفجار رسـمـيـت      
دان بــه شــرايــط  واقــعــي يــعــنــي              

 . استقالل کردستان است
همه جنبه هائي کـه تـوضـيـح         
دادم بروشني نشان ميدهد کـه در      
مقايسه با آلـتـرنـاتـيـوهـاي ديـگـر           
استقالل کردستان بهترين و عملـي  
تــريــن راه بــرون رفــت از شــرايــط              
فاجعه بار حاضر و جـلـوگـيـري از           

 . تخاصمات خونين آتي است
آيـا اسـتـقـالل         : انترناسيونـال  

کردستان و حتي نـفـس طـرح ايـن           
مساله خود نـمـيـتـوانـد مـنـشـا و               
زمينه درگيري ها و تـخـاصـمـات         

 ملي و قومي تازه اي باشد؟ 
ــوائــي        ــق ــيــد ت ــه    : حــم مســال

اسـتـقـالل هــمـيـشـه بــا مـخـالـفــت                
دولــتــهــاي مــنــطــقــه و احــزاب و             
نيروهاي  ناسيوناليست کـه دفـاع     
از تماميت ارضي يک امر هويـتـي   
و مقدس براي آنـهـا اسـت مـواجـه          
بوده اما در شرايط امروز اين نوع 
مقاومتها و مخالفتها به ضعيـف  
ترين حد خود در چنـد دهـه اخـيـر         

سـنـتـا يـک       .  تنزل پيدا کـرده اسـت    
مخالف سرسخت استقالل کـردهـا     
دولتهاي داراي مناطق کردنشـيـن   
يعني  ايران و تـرکـيـه و سـوريـه و            
عراق بوده اند اما امـروز شـرايـط        
منطقه تغييرات اسـاسـي کـرده و          
برخورد اين دولتها به مساله کـرد    
نيز منطبق بر شرايط تازه تـغـيـيـر     

کال يک فاکتور جـديـد   .  يافته است
در خاورمـيـانـه، نـافـرجـام مـانـدن             
سياست هژموني طلبانه آمـريـکـا      
بعد از جـنـگ سـرد و ايـجـاد يـک               

. خالء قدرت در اين منطقـه اسـت    
اين شرايـط بـاعـث شـده اسـت تـا               
دولتهاي منطقه بـر سـر گسـتـرش         
قدرت و نفوذ خود و عـرض انـدام       
ــه در                  ــقـ ــائـ ــدرت فـ ــوان قـ ــنـ ــعـ بـ
خاورميانه، به رقابت و مقابله بـا    

و در اين مـيـان   .  يکديگر بپردازند
از مساله کرد نيز در خـدمـت ايـن      
سياست و جـهـت گـيـري اسـتـفـاده            

امـروز مسـالـه کـرد نـه در              . کنند
شکل کالسـيـک مسـالـه مـلـي در             
چــهــار پــارچــه کــردســتــان، بــلــکــه         
بعنوان فـاکـتـوري در رقـابـتـهـا و                
جنگ و کشمکشهاي مـنـطـقـه اي       
نــيــروهــاي قــومــي و مــذهــبــي و            
دولتهاي حاميشـان، از سـوريـه و          
ــيــه و جــمــهــوري                  ــرک ــا ت عــراق ت
اسالمي و عربستان و حتي دولـت    
اسرائيل، مطرح است و هـر دولـت     
و نيروي سياسي بر مبناي موضع 
و جايگاهش در اين کشمکش، بـه  

 . مساله کرد برخورد ميکند
ــط             از ســوي ديــگــرايــن شــراي
ــا و احــزاب                 ــه ــت دولــت ــي ــع مــوق
ناسيوناليست کرد و رابطـه مـيـان      

. آنان را نيز  مـتـحـول کـرده اسـت           
موافقت علـنـي دولـت تـرکـيـه بـا              
ــان عــراق، و                ــالل کــردســت ــق اســت

در     .ک    .ک    .مــواضــع تــازه پ         
نزديکي به دولت تـرکـيـه و دسـت           
کشيدن از بسياري از اهـداف و و          
ادعاهاي ناسيوناليسـتـي گـذشـتـه        
اش دو نمونه از اين نوع تغيـيـرات   

براي دولت سـوريـه و عـراق        .  است
در همان حد کـه در ايـن دو           -نيز 

کشــور از دولــت مــرکــزي چــيــزي           
مسله کرد اساسا   -باقيمانده است

در چهارچوب حل و فصـل بـحـران        
موجود و تثبيت موقعيت داخلـي  
و منطقه اي ايـن دولـتـهـا مـطـرح           

در .  ميشود و معني پيدا ميکنـد 
عراق مساله ملي در شکل رابـطـه   

 -دولت اقليمـي و دولـت مـرکـزي          
که يک جـزء مـهـم آن را نـيـز يـک                   
حزب ناسيوناليست کرد تشـکـيـل    
ميدهد ـ بروز پيدا مـيـکـنـد و در         
سوريـه نـيـروهـاي کـرد در شـکـل                
متحد دو فاکتوي اسـد در جـنـگ        

. داخلي اين کشور ظاهر ميشـونـد  
اين شرايط بر خورد اين دولتها بـه  
ــعــمــوم و                  ــه کــرد عــلــي ال مســال
مشخصا بـه مسـالـه اسـتـقـالل را             
اساسا تغيير داده و در چـارچـوب         
کامال متفاوتـي از گـذشـتـه قـرار            

ايـــن واقـــعـــيـــت در        .  داده اســـت   
اظهارات سخنگوي حزب تـوسـعـه    
و عدالت، حزب حاکم در تـرکـيـه،      
در اعــالم حــمــايــت از اســتــقــالل             
کردستان عراق اينطور مـنـعـکـس       

در گذشته ايده دولـت    " ميشود که 
مستقـل کـردسـتـان دلـيـلـي بـراي                
جنگ هاي ترکيه بود امـا امـروز       
ديگر کسي حق چنين اظهارنظـري  
در خصـــوص کشـــور کـــردي را               

ــدارد     ــرادران مــا          ...  ن ــا ب ــرده ک
اين اظهارات سخنـگـوي   !"  هستند

ــذشــتــه                   ــي اســت کــه در گ ــت دول
سرسخت ترين مـخـالـف اسـتـقـالل         
کردها و حتي طرح و ايده استقالل 
در هر يـک از چـهـار پـارچـه بـوده                 

در اين ميان تنها جمـهـوري   .  است
اسالمي مانند گذشته با استـقـالل   
کردستان عراق مخالفت مـيـکـنـد     
اما حتي ايـن مـخـالـفـت نـيـز در                
جهت و از سر حل و فصل  اوضـاع  
بحراني عراق به نفع دولت مالکي 

کـال جـمـهـوري       .  صورت ميگـيـرد  
اسالمي بعنوان مـتـحـد و حـامـي          
فــعــال دولــت مــالــکــي، يــک پــاي           
جــنــگ و کشــمــکــش قــومــي و               
مذهبي در عراق است و همانـقـدر   
ميتواند مانعي بـر سـر اسـتـقـالل            
کردستان باشد که دولـت مـالـکـي       

 . مانع است
مجموعه اين شرايط حاکي از   
آنست که از لحاظ عملي موانع بر 
سر راه استقالل کردستان عـراق از      
هر زمان ديـگـر ضـعـيـف تـر شـده              
است و در نتيجه احتمال جـنـگ و     
کشمکش بر سر ايـن مسـالـه نـيـز            
کمتر و ضـعـيـف تـر از هـر زمـان               

 .  ديگري است
بــه مسـالــه      : انـتـرنـاســيـونـال      

بعضي هـاي    .  کرکوک اشاره کرديد
از اين نظر کـه در کـرکـوک حـمـام              
خون برپا خواهد شـد بـا اسـتـقـالل          

اين احتمال چقدر جـدي    .  مخالفند
 است؟ 

همانـطـور کـه        :حميد تقوائي 
اشاره کردم وجود دولـت اقـلـيـمـي          
که عمال کرکوک را در دسـت دارد    
بي آنکه رسما و قـانـونـا ايـنـطـور             

 -يعنـي وضـعـيـت فـعـلـي             -باشد 
بيش از هر آلترناتيو ديـگـري يـک        
جــنــگ و بــرخــورد خــونــيــن حــول           
مساله کرکـوک را در چشـم انـداز            

جـدائـي کـردسـتـان        .  قرار مـيـدهـد     
تنها بر پايه يک همه پرسي آزادانـه  
از همه مردم کردستان و از جـملـه       
اهالي کرکوک ميتواند اعـتـبـار و        
حقانيت داشته باشد و اين اتکا به 
راي مــردم  امــکــان جــنــگ و                    
کشمکش بـر سـر کـرکـوک و کـال                 
مناطق مورد مناقشه را اگر کـال    
منتفي نکند در هـر حـال بسـيـار             

. تضعيف و حاشه اي خواهـد کـرد    

 
 ۱ از صفحه  

 
 ضرورت دفاع کمونيستی از استقالل کردستان عراق

 

 مصاحبه با حميد تقوائی

 ۴ صفحه  



 4  ۱۳۹۳تير  ۱۳ انترناسيونال 

 

بايد توجه داشت که اين مـراجـعـه      
ــر ســر                   ــوک ب ــه راي مــردم کــرک ب
محسوب شدن بعنوان منطـقـه اي     
از اقليم کردستان و يـا خـارج آن،           

جـزء تـوافـقـات دولـت          هم اکـنـون       
اقليـمـي و دولـت مـرکـزي هسـت               

)قانون اساسي عـراق  ۱٤۰ماده (
 .، اما تا بحال عملي نشـده اسـت      

اين پذيرش هر چند فرمـال و روي      
کاغذ همه پرسي از جـانـب دولـت        
مــرکــزي حــقــانــيــت بــيــشــتــري بــه         
استقالل متکي بر راي مـردم مـي     

در هر حـال حـتـي اگـر تـا              .  بخشد
قبل از سـربـلـنـد کـردن داعـش و                 
شکل گيري بحران حاضـر مسـالـه       
کرکوک امري الينـحـل و نـاروشـن         
بود و در توازن قـواي بـيـن دولـت           
اقليمي و دولت مرکزي به يک نوع 
موازنه و ثبات نسبي رسيده بـود،  
امروز با تصرف اين شهر بـوسـيلـه    
دولـت اقـلــيـم کــردسـتـان، بـه يــک               
کانون بحراني تبديل شده است کـه  
تنها راه عملي خنثي کـردن آن در      
شرايط حاضر برگزاري همه پرسـي  
از مردم در مورد آينده اين شهر و   

آيـا اسـتـقـالل         : انترناسيونـال    . کل کردستان عراق است
کردستان به نفع ناسيوناليسم کـرد  
و مشخصا احزاب حاکم در اقلـيـم   

 کردستان تمام نميشود؟
پاسخ بـه ايـن         : حميد تقوائي 

سئوال تماما به نقش و عـمـلـکـرد       
کمونيستها، امـروز در رابـطـه بـا           
اســتــقــالل و فــردا در کــردســتــان             

. مســــتــــقــــل، بســــتــــگــــي دارد         
همانطورکه توضيـح دادم از نـظـر          
ما و تا آنجا که منافع توده مـردم  
کردستان مطـرح اسـت، اسـتـقـالل          
راهي براي مصون مانـدن از آتـش       
جنگ قومي و مذهبي و جـامـعـه      
و حکومت مبتني بـر مـذاهـب و          

مـا بـه ايـن        .  اقوام و عشاير اسـت   
دليل خواهان استقالل هستيـم کـه     
شر اين سناريوي نظم نوينـي را از      

. سـر مـردم کـردسـتــان کـم کـنـيــم               

ناسيـونـالـيـسـم کـرد و مشـخـصـا                
دولت اقليمي کردستـان جـزئـي از        
همين سناريوي سياه نظـم نـويـنـي       

دولت اقـلـيـم کـردسـتـان در           .  است
سايه حـملـه نـظـامـي آمـريـکـا در               
جنگ خليج ايجاد شـده و بـر ايـن          
مبنا موقعـيـت و جـايـگـاهـي در             

مـردم  .  سياست پـيـدا کـرده اسـت          
کــردســـتــان در دو دهــه اخــيـــر                  
حاکميت احزاب ناسيوناليستي را   
تـجــربـه کــرده انــد و خــالـصــي از               
سلطه اين احزاب به يک خواست و   
تمايل توده اي در کردستان عـراق    

استقالل از ديـد      .  تبديل شده است
توده اهالي کردستان مـيـتـوانـد و         
بايد به معني نقطه پايـانـي بـاشـد       
نه تنها به دخـالـتـگـري نـيـروهـاي            
ــه              اســالمــي بــلــکــه هــمــچــنــيــن ب
حاکميت نيروهاي ناسيوناليستي، 
ــلـــکـــرد               و ســـيـــاســـتـــهـــا و عـــمـ

کـه در دو      "  ناسيوناليسـم خـودي    " 
دهه اخير دست خود را براي مردم 

کـردسـتـان مسـتـقـل         .  رو کرده انـد 
ميتواند و بايد نمونه يک جـامـعـه      
سکوالر و مـدرن و مـتـمـدن قـرن              
بيستمي در تمايز از نه تنها عـراق  
و سوريه، بلکه جمهوري اسـالمـي     
ــه                    ــيــل و هــم ــه و اســرائ ــرکــي و ت

قومي   -مذهبي   -دولتهاي ملي 
. در مــنــطـقــه خـاورمــيــانـه بــاشــد          

کردستان مستقل ميتواند، با حل 
مسـالـه مـلـي کـرد و در نـتـيـجـه                    
زدودن توهمات ناسيوناليستي در 
ميان توده مردم، شرايط سـيـاسـي   

اجـتـمـاعـي مسـاعـدي را بـراي                -
قــدرتــگــيــري چــپ در جــامــعــه و            
اعـتـالي مـبـارزه در راه آرمـان و                
هدف آزادي و برابري و رفـاه بـراي       

آرمـان و    .  شهروندانش فراهم آورد  
هدفي که انقالبات موسوم به بهار 

نان، آزدي، کرامت " عربي با پرچم 
مـا  .  به دنيا اعالم کردنـد "  انساني

کمونيستها از اين موضع و با اين 
پـرچـم بـحـث اسـتـقـالل را مـطــرح                 

 . ميکنيم و از آن دفاع ميکنيم
اين روشن اسـت کـه سـنـتـا و              
خودبخود تشکيل يـکـي کشـور و        

دولت  بـر مـبـنـاي هـويـت مـلـي،               
زمينه مـنـاسـبـي بـراي مـطـرح و              
بجلو رانده شدن ناسـيـونـالـيـسـم و         
احـزاب نـاســيــونـالــيـســتــي فــراهــم          

اما شرايط مشـخـص دو       . ميکند
دهه اخير در عراق و در کردستان، 
در جهت عکس اين روند عمومـي  
و سنتي، يعني در جهت تضعـيـف   
موقعيـت نـاسـيـونـالـيـسـم کـرد و                
توهـم تـوده مـردم بـه آن بـعـنـوان                  
کليددار مسالـه کـرد عـمـل کـرده            

اوال ناسيوناليسم در هيـات  .  است
دولت منطقه اي بيش از دو دهـه        
است که بر سر کار اسـت و تـوهـم          

نــاســيــونــالــيــســم  " تــوده مــردم بــه        
تا حـد زيـادي از جـامـعـه            "  خودي

رخت بربسته است و ثانيا مسـالـه     
کرد امروز نه بعـنـوان سـتـم مـلـي           
اعمال شده از جانب ناسيوناليـسـم   
عــرب و دولــت مــرکــزي، بــلــکــه             
بعنوان موزائيکي از يـک جـامـعـه       
شقه شقه شده به سني و شـيـعـه و          
کرد و عرب و ترکمن مـطـرح شـده      

. و موضوعيـت پـيـدا کـرده اسـت           
همانطور که باالتر گفتم اسـتـقـالل    
موزائيک کرد را از سناريوي سيـاه  
عراق جدا ميکند و لذا شرايـط را    
در کردسـتـان مسـتـقـل نـيـز بـراي               
مقابله با هر نـوع هـويـت تـراشـي            
مذهبي و قومي و ناسيوناليستـي  
براي دولـت و مـردم مسـاعـد تـر                

 .ميکند
از سوي ديگر امروز کردستـان  
بـه نسـبـت مـنـاطـق ديـگـر عـراق                  
شرايط با ثبات تر و متعارف تري 
دارد و اين بـاعـث شـده اسـت کـه              
نيروهاي ناسيوناليست حاکـم ايـن     
ــه حســاب خــود                  ــت را ب ــي وضــع

استقالل، اين اعـتـبـار و        . بگذارند
حقانيت کاذب را نيز از نـيـروهـاي    
ناسيوناليـسـت سـلـب مـيـکـنـد و               
آخرين پـرده هـاي سـاتـر مـاهـيـت              
ارتجاعي ناسيوناليسـم را نـيـز از          

البته هيچ يک از .  ميان بر ميدارد
اين تحوالت خودبخود اتفاق نمـي  

ــد  ــت ــکــرد             .  اف ــل ــت و عــم ــي ــال ــع ف
کمونيستها در اين ميان حياتي و   

جامعه و توده .  تعيين کننده است
مردم در کردستان و در عراق و در 
منطـقـه، بـايـد در سـطـح هـر چـه                   
وسيعتري مطـلـوبـيـت و ضـرورت          
استقالل و چشـم انـداز کـردسـتـان              
مستقل را از زبان ما کمونيستـهـا   
بشنـونـد و از يـک  مـوضـع و بـا                     
ــي             ــاراتــ ــتــــظــ ــعــــات و انــ  تــــوقــ
مــاکســيــمــالــيــســتــي، راديــکــال و       
انساني خواهان استقالل کردستـان  

اساس مساله تشکيل يـک    .  باشند
جامعه و دولت غير قـومـي غـيـر         
مذهبي و سکوالر و مـدرن اسـت         
که در آن ناسيوناليسم و مذهب و   
ــقــش و                   ــچ ن ــي ــرائــي ه قــومــي گ

تـفـاوت   .  جايگاهي نداشتـه بـاشـد     
اساسي و پايه اي ما با دولـتـهـا و      
نيروها و احزاب ناسـيـونـالـيـسـت،       
که هر يک بنا به منافـع و اهـداف       
طبقاتـي خـود از اسـتـقـالل دفـاع               
ميکنند، بر سر نفـس اسـتـقـالل و         
يا حتي روند تحقق آن نيست بلکه 
در همين تبيين و افـق انسـانـي و          
آزاديخواهانه اي اسـت کـه مـا در          

 . چشم انداز جامعه قرار ميدهيم
کمـونـيـسـتـهـا         : انترناسيونال 

مشخصا چه روند و پـروسـه اي را       
بــراي عــمــلــي شــدن اســتــقـــالل                 

 کردستان مطرح ميکنند؟ 
اســتــقــالل   : حــمــيــد تــقــوائــي    

کردستـان بـايـد بـر مـبـنـاي هـمـه                  
پرسـي آزادانـه و دمـوکـراتـيـک از               
هـمــه اهــالـي مـنــطـقــه کــردسـتــان             

ايـن هـمـه پـرسـي          .  صورت بگيـرد 
بايد تـحـت نـظـارت مـراجـع بـيـن                 
الـمـلـي انـجـام شـود، و شـفـاف و                   

بـايـد هـمـه احـزاب و            .  روباز باشد
نيروهاي سياسي بـراي تـبـلـيـغـات         

حول مساله استقالل و له و عـلـيـه      
اين مساله، و توضيح مخالفـت و    
يا موافـقـت بـا اسـتـقـالل و چشـم                
ــان               ــتـ ــان از يـــک کـــردسـ انـــدازشـ
مستقل، از فـرصـت و امـکـانـات          

نـکـتـه    .  کافي  بـرخـوردار بـاشـنـد           
ديگر دخالت مسـتـقـيـم مـردم در          

. امر سازماندهي رفـرانـدوم اسـت       
بايد در هر شهر و محله ارگانهـاي  
مــتــشــکــل از خــود مــردم شــکــل           
بگيرد و در امـر سـازمـانـدهـي و              
برگزاري رفراندم مستقيما دخـيـل     

کار را نـبـايـد بـه احـزاب و              . باشد
نيروهاي نـاسـيـونـالـيـسـت واگـذار           

 . کرد
همه شواهد نشاندهنده آنسـت    
کـه اکـثـريـت مـردم کـردسـتـان بـا                  
استقالل موافقند ولي اين شـرايـط   
و موازيني که نام بردم به نـتـيـجـه       
همه پرسي اعتبار و حقانيت غـيـر   
قــابــل انــکــاري مــيــبــخــشــد و از            
دخالتگري و مـانـع تـراشـي هـاي              
ــيــروهــا ارتــجــاعــي               ــتــهــا و ن دول

ــه      -مــخــالــف اســتــقــالل         از جــمل
جمهوري اسالمي و شـرکـايـش در      

ايـن  .  جلوگيري مـيـکـنـد      -منطقه
شـرايـط بـخـصــوص بـه نـيـروهــاي              
کمونيست و چپ اجازه ميدهد در   
سطح وسيعتري تبييـن انسـانـي و        
آزاديـــخـــواهـــانـــه و راديـــکـــال و            
ماکسيماليستي خود از اسـتـقـالل    
و مطلوبيت آن را بـه مـيـان مـردم         
ببرند و به يک گفتمـان و خـواسـت        

در ايـنـجـا      .  عمومي تبديل کنـنـد  
هم مثل هميشه يک پروسه شـفـاف   
و علنـي و بـا دخـالـت مسـتـقـيـم                 
مردم، به نفع نيروهاي کمونيـسـت   

 . *و چپ و انقالبي عمل ميکند
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بحران فعلي عراق بـحـث       : مقدمه
استـقـالل کـردسـتـان را بـه مـرکـز                 
توجه دولتها و رسانه ها کشـانـده،   
ــم                ــي ــل ــت اق ــيــس دول ــي رئ ــارزان ب
کردستان عـراق در مصـاحـبـه اي           

داشـتـه از     "  سي ان ان  " که اخيرا با 
تعيين سرنوشت مردم کـردسـتـان      " 

ــرصــت                 ــفــاده از ف ــا اســت عــراق ب
حرف زده، دولـت تـرکـيـه           "  کنوني

هم ظاهرا نظر مسـاعـدي در ايـن          
رابــطــه اظــهــار داشــتــه و دولــت              
اسرائيل هم اعالم کرده در صورت 
استقالل، دولـت کـردسـتـان را بـه               

در ايـن    .  رسميت خواهد شـنـاخـت     
برنامه تالش مـي کـنـيـم جـوانـب             
ــا               گــونــاگــون ايــن مــوضــوع رو ب
مهمان عزيز برنامه عـلـي جـوادي      

 .در ميان  بگذاريم
عـلـي جـوادي        : سيما بـهـاري   

. خوش آمـديـد    " گفتگو"به برنامه 
اوضاع عمومي سياسـي عـراق را       
چگونه مي بينيد؟ تحوالت عـراق  

 به چه سمتي مي چرخد؟
عـراق در حـال         : علي جوادي 

حاضر روزهاي سـيـاهـي را از سـر           
عروج جريـان هـيـوالي      . ميگذارند

اسالمي داعش و جـنـگ و نسـل            
کشي که در جامعه شکـل گـرفـتـه       
است تنها يک برگ سياه ديگـر در    
سير تحوالتي خونيني است که در 
چنـد دهـه گـذشـتـه بـر سـر مـردم                   

. ستمديده عـراق نـازل شـده اسـت             
عراق براي چندين دهه در اسـارت    
استبـداد و ديـکـتـاتـوري خـونـيـن               

به ايـن تصـويـر        .  صدام حسين بود
سياست مرگبار تحريم اقـتـصـادي    
آمريکا و مـتـحـديـن اش را بـراي            

سياستي که .  يک دهه اضافه کنيد
بنا به ادعاي موسسات آکادميـک  

ــيــش از           نــفــر     ٥٠٠٠آمــريــکــا ب
مــاهــانــه جــان خــود را از دســت               

ســـپــــس تــــعــــرض      .  مـــيــــدادنـــد  
ميليتاريستي آمريـکـا و نـاتـو را           

جـنـگـي کـه در آن           .  اضافه کـنـيـد   
بيش از يک ميليون نـفـر از مـردم          

عراق کشـتـه و هـزاران هـزار نـفـر               
. زخمي و آواره و بي خانمان شدنـد 

جنگي که منجر به درهم شکستـه  
شدن شيرازه جامعـه شـد، زنـدگـي         
به معناي جاري آن در هم شکست 
ــحــرک و                    ــه ت ــه صــحــن و عــراق ب
ــانــات آدمــکــش           ــگــاه جــري جــوالن
اسالمي و خـانـخـانـي نـظـامـي و                
تروريستي و قوم پـرسـتـي تـبـديـل         

مـــاحصــل ايــن جــنـــگ و              .  شــد 
کشتارها عمدتا به جيب حکومت 
اسالمي در ايران و ساير جريـانـات   
اسالميستي رقيب و قـومـپـرسـت       

جامعه اي تخريب شـد  .  ريخته شد
تا آمريکا بتواند بـه گـوشـه اي از          
سياست خـونـيـن خـود در فـرداي               
جنگ سرد و فروپاشي بلوک شـرق    

وضعيت عراق دريـچـه   . شکل دهد
اي براي مشاهده گوشه اي از نـظـم   

 .نوين ادعايي آمريکا بود
در فــرداي ســرنــگــونــي صــدام        
حسين، آمريکا و مـتـحـديـن اش           
تـالش کـردنــد تـا حـکــومــتـي بــر               
مــبــنــاي مــذهــب و قــومــيــت و               
ناسيوناليسم را در عـراق بـر سـر              
کار بگمارند تا زمام امـور را در        

نتيـجـه چـنـيـن        .  دست داشته باشد
شالوده و بنيادهاي حـکـومـتـي از       

کشمکش و جدال :  پيش روشن بود
فرقه هـاي مـذهـبـي و قـومـي در               

. تخاصم مـلـي و مـذهـبـي         .  عراق
ــه                   ــار ديــگــر نشــان داده شــد ک ب
حکومت مبتنـي بـر شـاخـه هـاي            
مخـتـلـف فـرقـه هـاي مـذهـبـي و                  
ــتـــي و             ــيـــسـ ــانـــات اســـالمـ جـــريـ
قومپرستي تشـکـيـل شـود تـنـهـا              
مـحـصـولــش مـيــتـوانـد جـنـگ و               
تخاصم و کشتار و خصومت هـاي  
نهادينه شـده مـذهـبـي و مـلـي و               

در لـيـسـت      .  قومي و  نژادي باشد
مسببـيـن ايـن وضـعـيـت بـايـد از                 
حکومت بعثي صدام حسين آغـاز  

در اين ليست بايد جـريـانـات    . کرد
ميليتاريستي آمـريـکـا و نـاتـو و            
همچنين انواع جريانات آدمـکـش     
اسالميستي و ناسيونـالـيـسـتـي و        

 . قوم پرست را قرار داد
هـيـوالي اسـالمـي داعـش در            
چنين متن و لجنزاري در رقـابـتـي    
خونين با جريان اسالمي مـالـکـي      
و متحدش، حکومت اسالمـي در    

جــريــانــي کــه    .  ايـران، عــروج کــرد     
تحـت حـمـايـت آشـکـار و پـنـهـان                  
حکومت عربستان و قطر و بعضـا  
ترکيه قرار دارد و اکنون بخشهـاي  
وسيعي از عـراق در کـنـتـرل خـود            
قــرار داده و اخــيــرا هــم خــالفــت              

. اسالمي خود را اعالم کرده اسـت 
اينکه اين جريان چـقـدر مـانـدگـار          
خواهد بود، يا اينکه اصوال قـادر    
به حـکـومـت کـردن خـواهـد بـود،              
تماما سئواالتي واقعي هسـتـنـد،      
اما تا همينجا جـامـعـه عـراق در         
اثر اين کشمکشهـا بـه بـخـشـهـاي           
مختلف تجزيه شده و وضع فعـلـي   

نـه ارتـش     .  ديگر قابل دوام نيسـت 
ــيــروهــاي کــمــکــي                ــکــي و ن مــال
حکومت اسالمي و روسـيـه قـادر        
به حفظ حـکـومـت اسـالمـيـسـتـي           
مالکي در عراق خواهند شد و نـه    

مـورد نـظـر      "  ائـتـالفـي   " حکومـت    
آمريکا شانسي براي تولد و بـقـاء       

ادامه وضـع مـوجـود داراي        .  دارد
کمترين احتمال در مـيـان گـزيـنـه            
هايي است که در مقـابـل جـامـعـه        

تــجــزيــه عــراق     .  عــراق قــرار دارد     
بنظر محتمـل تـريـن واقـعـيـت در             

 .  سير تحوالت آتي است
ايــن روزهــا   :  ســيــمــا بــهــاري    

بـحـث اسـتـقـالل کـردسـتـان عــراق               
مورد توجه دولتها و رسـانـه هـاي      

زمـيـنـه هـاي       .  خبري قرار گـرفـتـه     
مادي و واقعي اين موضوع کـدام    
است؟ دولت اقليـم کـردسـتـان چـه          
اندازه سر اين خواست جدي اسـت؟  
آيـا طــرح ايــن خــواســت از طــرف             
اقـلـيـم اهـرم فشـار در مـعــادالت               

 سياسي اقتصادي منطقه نيست؟
طــرح بــحــث      : عــلــي جــوادي    

استقالل کردستان عراق به عـنـوان   
يک سياست مشخص و نه سياست 

عـــمـــومـــي بـــخـــشــــهـــايـــي از                
ناسيونالـيـسـم کـرد بـه تـغـيـيـر و                  
تحوالت کنوني در عراق و از هـم      
گسيخته شدن و بي اعـتـبـار شـدن       
بند و بسـتـهـا و يـا بـه اصـطـالح                    
توافقات ميان نيروهـاي تشـکـيـل       

" قـومـي    -ائتالف اسالمي" دهنده 
عـروج  .  حاکم بر عراق برمـيـگـردد   

داعش عمال توافقات فدراليسـتـي   
ــان                 مــــوجــــود در عــــراق مــــيــ
ناسـيـونـالـيـسـم کـرد و جـريـانـات                 
اسـالمـيـسـتـي و بـعـثـي را درهــم                 

در اين اثنـا جـريـان      . شکسته است
ناسيـونـالـيـسـتـي بـارزانـي کـه در                
راس حاکميت عشيرتـي ــ قـومـي         
اقليم کردستـان عـراق قـرار دارد،          
زمينه را بـراي پـيـشـبـرد اهـداف                
ــا طــرح شــعــار اســتــقــالل               خــود ب
کردستان عراق مساعد ديـد و آن        

اين طرح بـراي ايـن     .  را مطرح کرد
جريانات عشيرتي معناي زمينـي  
و خاصي در رقابت بـا بـخـشـهـاي          
ــيــســم کــرد و                ــال ــاســيــون ديــگــر ن
ــه             مشــخــصــا رقــابــت بــا اتــحــادي

جـريـان   .  ميـهـنـي کـردسـتـان دارد          
بارزاني ميکوشد با طـرح مسـالـه      
استـقـالل کـرد و بـنـد و بسـت بـا                    
نيروهاي منطـقـه اي مـوافـق ايـن            
طرح دست باال را در کشمـکـش و     
رقابت ميان نيـروهـاي رنـگـارنـگ        
ناسيونـالـيـسـت کـرد و در سـطـح                

 . منطقه پيدا کند
حــملــه داعــش بــه کــرکــوک و            
عــقــب رانــده شــدن ايــن هــيــوالي            
اسالمي توسط نيروهاي پيشمرگه 
اقليم کردستان موقعيت مـنـاسـب    
و مـنـحـصـر بـفـردي را بـراي ايـن                 

تســلــط بــر    .  جــريــان بــوجــود آورد     
کوکوک و دستيابي به منابع نفتي 
اين منطقه آن پشتـوانـه عـمـلـي و          
مادي پيـشـبـرد ايـن سـيـاسـت در              
شــرايــط کــنــونــي تــوســط جــريــان          

ــت          ــده اسـ ــي شـ ــان  .  بـــارزانـ ــريـ جـ
عشيرتي اقليم کردستان به انـدازه    
حــجــم حــاصــل از درآمــد فــروش            
نـفــتــهــاي ايــن مــنــطــقــه در طــرح            

خواست استقالل کـردسـتـان جـدي         
هـدف ايـن جـريـان از طـرح              .  است

استقالل کردستان در عين حال کـه  
از يــکــســو بـــه آمــال ديــريــنـــه                   
بخشهايي از نـاسـيـونـالـيـسـم کـرد           
برميگردد در عين حـال و اسـاسـا        
در متن کشمکشهاي منطقه اي و 
ناسيوناليسـتـي بـراي ايـن جـريـان             

 . مطلوبيت خاصي پيدا کرده است
روشن است که حاکميت اقليـم  
کردستان در تالش براي پـيـشـبـرد       
بـه دنــبــال گــرد آوردن مــتــحــديــن            

. منطقه اي و جـهـانـي خـود اسـت         
پيشروي و عملـي شـدن ايـن طـرح           
در عــيـن مـعــادالت بســيـاري در             
ــه                  ــهــم زده و ب ســطــح مــنــطــقــه ب
جغرافياي جديدي در خـاورمـيـانـه       

 .شکل خواهد داد
در اواســط     : ســيــمــا بــهــاري    

دهه نود وبعد از حمله همه جانـبـه   
دولت صدام بـه کـردسـتـان، حـزب          
کمونيست کارگري ايران خـواسـت     
استقالل کردستـان از عـراق را بـه            
عنوان تنها راه نجات مردم، طـرح  

آنروزها بخشي از نـيـروهـاي        .  کرد
سياسـي از جـملـه هـمـيـن احـزاب                
کردستان که امروز در قدرتـنـد بـا      
ايــن مــوضــوع رســمــا مــخــالــفــت          

چه موئلـفـه هـائـي بـاعـث           .  کردند
تغيير سـيـاسـت ايـن احـزاب شـده             

 است؟
بحث اسـتـقـالل    :  علي جوادي 

کـردسـتـان تـوسـط جـريـان مـا در                 
عراق پيشينه تاريخي ديرينه تـري  
دارد و به موقعيت فرودست مردم 
منتسب به کرد در عراق در زمـان  

در .  جنگ اول خليج بـر مـيـگـردد      
عــراق ســتــم مــلــي و مــوقــعــيــت             
فرودسـت مـردم کـردسـتـان امـري             

. نهادينه و رسميت يافته شده بـود 
رژيم عراق يک رژيم فوق ارتجاعي 
ناسيوناليست عرب بود و نسـبـت     
به کليه اتبـاع ايـن کشـور اعـم از             

 ۶ صفحه  
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عرب و کرد فوق العاده سرکوبـگـر   
مــردم کــردســتـان عــراق       .  و خشــن  

بطور اخص به فجيع ترين اشـکـال     
اين سـرکـوب و خشـونـت تـلـخ را                 

 . بارها تجربه کرده بودند
در ادامه اين کشمکشهـا بـود     
کــه حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري          
سـيــاسـت اسـتــقــالل کــردسـتــان را            

زمانيکه که حکومت .  مطرح کرد
شوونيستي صـدام در        -ناسيونال 

پـــي چـــنـــديـــن ســـال ســـيـــاســـت             
سرکوبگرانه و اعمال فرودستي بـه  
اين مـردم عـمـال بـخـشـهـاي کـرد                 
نشين عراق را تحـت مـحـاصـره و         
تعرض نـظـامـي خـود قـرار داد و              
آمــريــکــا و نــاتــو هــم ســيــاســت               

را در ايـن  "  منطقه پرواز ممنوعه" 
مناطق اعالم کرده بود، سياسـتـي   
که از يک طرف مـردم سـاکـن ايـن           
نـواحـي را در مـنــگـنـه سـيـاســت                
تبعيض و فرودستي قرار ميداد و   
از طرف ديگر از اين مردم حـقـوق     
شـنـاخـتـه شــده شـهـرونـدي عــادي              

در آن زمان مسالـه  . سلب شده بود
استقالل کـردسـتـان تـوسـط حـزب             
کمونـيـسـت کـارگـري بـعـنـوان راه               
حـلـي بـراي حـل مســالـه کـرد در                  

راه حلي کـه هـر       .  عراق مطرح شد
چند مطلوبترين راه حل مـا نـبـود      
اما بعنوان يک راه حل عـمـلـي در        
مــقـــابــل تـــراژدي انســـانــي کـــه              
حکومت صدام و همچنين اعـمـال   
سياستهاي آمريکا در مقابـل ايـن     
مــردم قــرار داده بــود، عــمــال بــه             
ــوب                 ــک راه حــل مــطــل ــوان ي عــن
موضوعيت خـاص خـود را پـيـدا           

 . کرده بود
پس از سرنگوني صدام حسين 
و شکل گيري حکـومـت اسـالمـي       
عراق عمال مسـالـه سـتـم مـلـي و             
فرودستي مردم منتسب به کرد از 
قوانين و ارکـان حـاکـمـيـت حـذف           
شد اما همانطور که بـارهـا گـفـتـه        

نـــه تـــنـــهـــا      "  فـــدرالـــيـــســـم " ايـــم    
کشمکشها و خصومتهاي قـومـي     
و ملي را پايان نبخشيد بـلـکـه آن        
را نهادينه کرده و به يکي از پـايـه     
هاي کشمکش مـوجـود در عـراق          

در عـراق مـا اکـنـون           .  تبديل کرد

شاهد اعمال سـيـاسـت سـتـمـگـري          
ملي در ابعاد رسمي و حقوقـي آن    
نيستيم اما شاهـد کشـمـکـشـهـاي         

. خونين قومي و مذهبي هسـتـيـم     
کشمکشها به درجه اي رسيـده  اين 

مـردم  "  همـزيسـتـي   " است که عمال 
منتسب بـه بـخـشـهـاي مـخـتـلـف              
جامعه را به يک مـعـضـل واقـعـي          

راه حـل ايــن      .  تـبـديـل کـرده اسـت         
مساله يـک جـراحـي اجـتـمـاعـي ـ                

" مساله ملـي " براي .  سياسي است
در عراق و مشخصا مساله مـلـي     
کرد و سرنوشـت کـردسـتـان عـراق          
بايد يک راه حل واقـعـي و عـاجـل           

 : به قول منصور حکمت. ارائه داد
مسـالـه کـرد در عـراق بـايـد               " 

استـقـالل کـردسـتـان        .  پاسخ بگيرد
عراق قـطـعـا از نـظـر کـمـونـيـسـم                   

. کارگري اوليـن انـتـخـاب نـيـسـت           
پاسخ اول ما به مسـالـه مـلـي در           

. کل منطقه انقالب کارگري اسـت   
ــيــســتــي کــه               ــقــالب کــمــون يــک ان
مرزهايي را که انسانهـا را از هـم         
جدا ميکند، به کشورها و اقوام و 
ملل و اديان مختلف تقسـيـمـشـان     
ميکند و در مقابـل هـم قـرارشـان         

ــدارد              ــرمــي . مــيــدهــد از مــيــان ب
انقالبي که انسـانـهـا را از خـرافـه              
ملي و از طوق هـويـت مـلـي رهـا          
ميکند و به معني واقـعـي انسـان      

اسـتـقـالل کـردسـتـان         . شان ميکند
عراق حتي دومين انتخاب ما هـم  

يک عراق غير قومي، يـک    .  نيست
عـراق آزاد کــه در آن شــهــرونــدان             
مستقل از قـومـيـت و مـلـيـت از               
ــر بــرخــوردار             حــقــوق مــدنــي بــراب
باشند، عراقي که در آن قـومـيـت        
شهروندان نـه پـرسـيـده شـود و نـه               
ثبت گردد و نه در هـيـچ قـانـون و         
مـقــرراتــي ذکــر شـود، قــطـعــا بــر             

. جدايي کردستان ارجـحـيـت دارد       
هـــر دوي ايــــن اهــــداف، چــــه                   
سازماندهي و تحقق يـک انـقـالب        
کارگري در عراق و در کل منطقـه  
و چه ايجاد يک رژيم سياسي آزاد،   
سکوالر و غير قومي در عراق که 

ــه     "  عــرب" و   "  کــرد"در آن       و هــم
کساني که ديگر حاضر نيستند بـا  
ايـن الـقـاب قـومــي دسـتـه بـنــدي                

شوند بعنوان شهروندان مـتـسـاوي      
الحقوق برسميت شناخـتـه شـونـد،       
ــزب                  ــده حــ ــالم شــ ــداف اعــ اهــ
کـــمـــونـــيـــســـت کـــارگـــري عـــراق         

ژوئـن  :  منصور حـکـمـت     ."  ( است
١٩٩٥( 

اما مادام که آلـتـرنـاتـيـوهـاي         
اوليه مورد نظر مـا تـحـقـق پـيـدا             
نکرده اند، بنظر من پاسخ مسالـه  
مـلـي مـوجـود در عـراق در گــرو                

از .  استقالل کردستان عـراق اسـت    
نقطه نظر ما مـردم ايـن مـنـاطـق            
بايد در يک رفـرانـدوم زيـر مـراجـع          
حـقـوقـي بـيـن الـمـلـلـي در مــورد                  

. جدايي از عراق تصميـم بـگـيـرنـد       
پاسخ ما به جدايي در اين شـرايـط   

 . مثبت است
ــهــاري       تــرکــيــه و       : ســيــمــا ب

اسـرائـيـل مـتـحــديـن مـنـطـقـه اي                 
آمريکا از طرح استقالل اسـتـقـبـال     
کرده اند آمريکـا تـا بـه امـروز از             
دولت دست نشانده خـودش نـوري       
المالکي حمايت کرده، بنظر شـمـا     
آمــريــکــا چــه مــوضــعــي خــواهــد          

 گرفت؟  
آمــريــکــا بــه      : عــلــي جــوادي   

ائـتـالف   " دنبال پيشبرد سـيـاسـت        
. در عـــراق اســـت       "  هـــمـــه گـــيـــر    

ميخواهـنـد بـار ديـگـر نـيـروهـاي               
اسالميستي حامي رژيم اسـالمـي   
در ايران و نيروهاي بعثي و بعـضـا   
ــان ســعــودي و                ــحــد عــربســت مــت
نيروهاي ناسيوناليست کرد را در     
يــک ظــرف بــريــزنــد و حــکــومــت             

سـيـاسـتـي     .  جديدي را شکل دهند
که از پيـش مـهـر شـکـسـت را بـر                
پيشاني دارد و عمال زميـنـه سـاز      
کشمکشها و تخاصمـات خـونـيـن       

 . حاضر در عراق است
از طرف ديگر آمريکا چـنـدان     
مايل به حـمـايـت هـمـه جـانـبـه از               

بعضا به .  مالکي در قدرت نيست
دنـبـال جـانشـيـن مـنـاسـبـي بــراي                

مـيــدانـنـد کــه      .  مـالـکـي هســتـنـد       
ائـتـالف هـمـه       " نميتوانند سياست 

خود را با مالکي در قـدرت      "  گير
در شرايط تضعيف شده بـه پـيـش        

اين روزها باز احمد چـلـبـي      .  ببرند
در باالي ليـسـتـشـان قـرار گـرفـتـه             

اما تا زمـانـيـکـه نـتـوانـنـد             . است
جانشين مناسبي پـيـدا کـنـنـد بـا           

 . اين جماعت ميسازند
به اين اعتبار موضع کـنـونـي      
آمريکا در قبال استقالل کردستـان  
مخالفتي از پهلو بـا ايـن طـرح و            

مخالفتـي اصـولـي      .  سياست است
ميـکـوشـنـد کـه        .  و پايه اي نيست

حمايت ناسيوناليستـهـاي کـرد را        
. بـه طـرح خـودشـان جـلـب کـنـنــد                

ميخواهند با تغييرات انـدکـي بـه      
 . اهداف خود دست يابند

عروج داعش نـقـشـي دوگـانـه          
از يـک    .  براي آمريکا داشتـه اسـت    

طرف کمک کرده اسـت تـا جـريـان           
مالکي و به هميـن اعـتـبـار رژيـم          
اســالمــي در ســـطــح عــراق در                 
موقعيت تضعيف شـده تـري قـرار        
گيرد و از طرف ديگر آنقدر نبـايـد   
قدرت بگيرد و يا دوام بيـاورد کـه     
مــعــادالت مــورد نــظــر غــرب و             
سياستهاي پايه ايشان در منـطـقـه    

 . را بيش از اين برهم بزند
ــهــاري       ــمــا ب ــالل     : ســي اســتــق

کردستان، خط قرمـز هـمـيـشـگـي         
ايران و ترکيه بوده، امروز تـرکـيـه      
تــغــيــيــر مــوضــع داده جــمــهــوري          
اسالمي چه واکنشي نشان خواهـد  
داد؟ آيا طرح  و يا اجراي اين امـر  
ــيــه مــردم                  ــه را عــل ــطــق دول مــن

 کردستان بسيج نخواهد کرد؟
ســيـــاســـت    : عــلـــي جــوادي      

رسمي جمهوري اسالمـي دفـاع از       
عـراق و حـاکـمـيـت          "  يکپارچگـي " 

تـجـزيـه    .  مالکي در راس آن اسـت     
عراق و استقالل کردسـتـان را کـال        

چـنـيـن    .  بـه ضـرر خـود مـيـدانـنـد             
طــرحــي تــوازن قــواي مــوجــود و            
موقعيت رژيم اسـالمـي در عـراق        
را به ضرر جـمـهـوري اسـالمـي بـه           

ــغــيــيــر خــواهــد داد             . درجــاتــي ت
جـمـهـوري اسـالمـي تـاکـنـون يــک               

. بازنده تحوالت عراق بـوده اسـت      
از اين رو براي اعاده اوضاع سابـق  

از .  در عـراق تـالش خـواهـد کـرد             
طرف ديگر ميکوشد که با تـکـيـه    
ــاي                 ــه ــا و خصــومــت ــه ــت ــاب ــر رق ب
جريانات ناسيونـالـيـسـت کـرد در          
مقابل طـرح اسـتـقـالل کـردسـتـان              

 . قرار گيرد
بـنـظــر مـن مسـالـه اسـتـقــالل              
کـردسـتـان عـراق و پــيـشـرويـهــاي              

واقعي در ايـن زمـيـنـه عـمـال بـا                   
تهاجم نظامي جمهـوري اسـالمـي      

زمـيـنـه هـاي       .  مواجه نخواهد شد
دخالت نظامي و قـابـل مـالحـظـه          
رژيم اسالمي در ايـن شـرايـط در            
کردسـتـان عـراق شـديـدا مـحـدود              

رژيم اسالمـي فـعـال مـانـده          .  است
. اســت کــه بــا داعــش چــه کــنــد               

حاکميت اقليم کردستان نـيـز ايـن        
. موقعيت را تشخيص داده اسـت     

اما مسلما ميتواند موانع معـيـن   
و قابل مالحـظـه اي در پـيـشـبـرد             
اين سياست بطـور واقـعـي ايـجـاد          

 .  کند
تـا آنـجـا کـه بـه ضـديـت ايــن                  
دولتـهـا در مـقـابلـه بـا مـردم در                  
کردستان عراق بـرمـيـگـردد، ايـن          
حکومتها چه قبل و چه بعد از آن     
همواره مصالح ارتجاعي خـود را      

سياسـتـهـاي آنـهـا        .  دنبال کرده اند
هــمــواره در مــقــابــل خــواســت و              
منافع مردم در اين مـنـطـقـه قـرار        

 . داشته است
خــطــرات و   :  ســيــمــا بــهــاري    

موانع رسيدن به خواست استـقـالل   
کردستـان  بـراي مـردمـي کـه در                
کردستان عراق زندگي مي کـنـنـد      
چيست؟ آيا اين مـطـلـوبـتـريـن راه           
ــا                 ــمـ ــده شـ ــيـ ــعـــقـ ــت؟ بـ حـــل اسـ
مشخصات دولتـي کـه در فـرداي          
استقالل کردستان بقدرت برسه چه 
بايد باشد تا يـک جـامـعـه شـاد و              
انساني را  بدور از آتش جنـگـهـاي    
قومي و مذهبـي  بـراي اکـثـريـت            

 مردم تضمين کند؟
چـنــانـچـه در        : عـلـي جـوادي      

ــن عـــراق               ــيـ ــق کـــردنشـ ــاطـ ــنـ مـ
رفراندومـي تـحـت نـظـر سـازمـان              
ملل برگزار شود، چنانچه نيـروهـا   
و احزاب سيـاسـي درگـيـر در ايـن            
مناطق بتوانند بـطـور آزادانـه بـه           
ــا                  ــه بــ ــيــــت در رابــــطــ فــــعــــالــ
سياستهايشان بپردازند، چـنـانـچـه     
مردم بتوانند آزادانه آراء مطلعانه 
خود را بـيـان کـنـنـد، مـخـاطـرات             
چنداني در مـقـابـل پـيـشـبـرد ايـن             

امـا واقـعـيـت       .  طرح نخواهد بـود   
اين است که ما در خاورميانـه اي    
زندگي ميکنيم که در عـيـن حـال        
صحنه جدال و کشمکش جريانـات  
اسالميستي و قوم پرست و انـواع    
دار و دســتــه جــات قــبــيلــه اي و               

ايــن جــريــانــات    .  عشــيــرتــي اســت   
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جنگ تروريستها ميتواند آغاز يکى از خونبار ترين دوره   " 
تـا هـمـيـنـجـا نـفـس در سـيـنـه                    .  هاى تاريخ معاصر باشد

امـا ايـن دورنـمـا         .  صدها ميليون انسان حبس شـده اسـت      
صحـنـه بـه دو سـوى ايـن جـدال مـحـدود                     .  محتوم نيست

يک نيروى سوم، يک غـول خـفـتـه، وجـود دارد کـه               . نيست
اين دوره ميتواند، اگر ايـن غـول     .  ميتواند ورق را برگرداند

بيدار شود، سر آغاز تحوالت مثبت و تحـقـق آرمـانـهـايـى         
در جهان باشد که بشريت در دهه هـاى آخـر قـرن بـيـسـتـم                

بوش و بلر و خـامـنـه اى،        .  ديگر از آن قطع اميد کرده بود
آمريکا و ناتو و اسالم سياسى، نمـيـدانـنـد کـه واقـعـا يـک               
بشريت متمدن، يک جهان متمدن، وجود دارد کـه مـمـکـن       
است در اين ميان برخيزد و در مقابل جنگ تروريستها از   

عليرغم همه اين تاريکى و وحشتى کـه در    .  خود دفاع کند
قرن بيست و يکم مـيـتـوانـد قـرن        .  برابر ما مردم گرفته اند

اين روزهاى تعيين کننـده اى    .  بربريت کاپيتاليستى نباشد
 ."   است

دنيا بعد از " منصور حکمت در مقاله 
 "يازده سپتامبر

، مقـارن بـا دوازدهـمـيـن          ٢۱۰۴جوالي  ۴امروز، 
بـا مـرگ او       .  سالگرد درگذشت منصور حکمت اسـت   

کمونيسم معاصر يک متفکر و رهبـر بـرجسـتـه و يـک            
پراتيسين و مبارز خستگي ناپذير را از دست داد امـا    
بعد از مرگ منصور حکمت نياز عاجل و مبرم جـهـان   
معاصر به بينش و روش و پـراتـيـک و نـقـد عـمـيـق و                   
راديکالي که منصور حکمت نماينـده و  پـرچـمـدارش           

 . بود، بيش از پيش برجسته و عيان شد
مـورد اشـاره مـنـصـور حـکـمـت در                 "  غول خـفـتـه   " 

جنبش يک درصديها عليه نود و نـه در صـديـهـا و در             
انقالبات موسوم به بهار عربـي بـه حـرکـت در آمـد و                

گوشه اي از قدرت خـود را بـه نـمـايـش گـذاشـت امـا                     
بـربــريــت کــاپــيـتــالــيــســتــي هــمــچــنــان بـر دنــيــاي مــا                  

براي جنـگ نـهـائـي بـا کـاپـيـتـالـيـسـم                   .  حکمفرماست
معاصر، جنگ ناگزيري که حتي مـراجـع و نـهـادهـاي          
بورژوائي و سرمايه دارن مالتي ميلياردر در مـوردش  
هشدار ميدهند و راههاي مـقـابلـه بـا انـقـالبـات نـوع                 
انقالب اکتبر و انقالب کبير فرانسه را بحث و بـررسـي     
ميکنند، به کمونيسمي نياز است که منصور حکمـت  

کمونـيـسـم کـارگـري        :  نماينده و رهبر و پرچمدارش بود
در تمايز  پايه اي و هويتي از جريانات سنتي مـوسـوم     

کمونيسمي کـه آمـال     . به کمونيسم در دوره جنگ سرد
و آرزوهاي کارگران و تـوده هـاي مـحـروم دوران مـا،                  
آرمان نود و نه درصديهاي جهان در مقابل سلـطـه يـک      

جهـان مـتـمـدن  بـه ايـن               .  درصديها، را نمايندگي کند
 .کمونيسم نياز دارد

بهترين راه بزرگداشت منصور حکمـت تـوده اي و         
کمونيسمي کـه خـود     .  اجتماعي کردن کمونيسم اوست

راه . ميناميد" ماترياليسم پراتيک"او همانند مارکس 
تبديل اين کمونيسم به يک جريان اجتماعي قدرتمـنـد،   
پراتيک اجتماعي و دخالتگـري فـعـال در رويـدادهـا و              

سـر  " مبارزات اجتماعي روزمره اي است که ميتـوانـد     
آغاز تحوالت مثبت و تـحـقـق آرمـانـهـايـى در جـهـان                
باشد که بشريت در دهه هاى آخر قرن بيستم ديـگـر از       

پـراتـيـک اجـتـمـاعـي اي کـه               ".  آن قطع اميد کرده بـود   
 ". ميتواند ورق را برگرداند"

حزب ما با دخـالـتـگـري فـعـال و هـر روزه در دل                      
رويدادها و تحوالت و مبارزات و اعتـراضـات جـاري،      
نه صرفا در سالروزها، بلکه هر روز ياد عزير منـصـور   

 .*حکمت را گرامي ميدارد

 

 یادداشتهاي هفته
 

 حمید تقوایی

 

 ! در بزرگداشت منصور حکمت
اگــر بــراي حــل نــابــرابــري خــيــره            " 

اي که در اين اقتصاد وجـود     کننده
دارد کــاري نــکــنــيــم، چــوبــش را            

اي  هـيـچ جـامـعـه       .  خواهـيـم خـورد     
اي را    تحمل چنين نابرابري فزاينده

در واقع در تاريخ بشر هيـچ  .  ندارد
مــثــالــي وجــود نــدارد کــه ثــروت            
اينـگـونـه انـبـاشـتـه شـده بـاشـد و                   
ســرانــجــام چــوبــش را نــخــورده                

اگـر تـغـيـيـراتـي سـريـع             ...  باشد    
اعمال نشود شاهد اتفاقاتي مـثـل     
انقالب اکتبـر روسـيـه يـا انـقـالب             

 ".کبير فرانسه خواهيم بود
نيک هانوئر سـرمـايـه دار مـالـتـي           

 ميلياردر آمريکائي 
مشـکـل آقـاي هــانـوئـر و هــم              
ــنــســت کــه                طــبــقــه اي هــايــش اي
تـغــيــيــرات ســريــع مـود نــظــرشــان           

آقــاي .  دردشــان را دوا نــمــيــکــنــد        
اوباما با شعـار تـغـيـيـر روي کـار             
آمـــد و نـــتـــيـــجـــه اش نـــجـــات                
کمپانيهائي نظير جـنـرال مـوتـورز       
ــوع                  ــي کــه خــود ايــن ن ــحــران از ب
کمپانيها باعث و باني اش بودند، 

و انباشت هر چه بيشتـر ثـروت در       
دســت يــک درصــديــهــا و فــقــر و                
محروميت هر چه بيشتر براي نود 
و نه در صديها در آمـريـکـا و در            

 . سراسر دنيا بود
انقالباتي نظير انقالب اکـتـبـر      
و انقالب کبير فـرانسـه، و بسـيـار         
فراگير تر و زير رو کننده تـر از آن      

انـقـالبـاتـي     .  انقالبات در راه اسـت   
کــه نـــه اشــتـــبــاهــات و ســهـــل                  
انگاريهاي اين و يا آن دولت و ايـن  
يا آن   شرکت و کـمـپـانـي، بـلـکـه              
قــوانــيــن و نــيــازهــاي پــايــه اي و              
هويتي کاپيتاليسم وقـوع آنـهـا را        
به يک ضرورت و نياز عاجل جهان 

آقـاي  .  معاصر تبديـل کـرده اسـت       
هــانــوئــر صــرفــا تــجــســم انســانــي          
نگراني و هراس بجاي کاپيتاليسم 
از تحقق اين ضـرورت پـايـه اي و            
تاکيد ديگـري بـر گـريـز نـاپـذيـري              
انقالبات زيـر و رو کـنـنـده  ضـد                  
کاپيتاليستي در جـهـان مـعـاصـر            

 . *است

 
ھراس از  تکرار انقالب اکتبر 

 ! و انقالب کبير فرانسه

ــط و مــديــران               "  ــوالن ذيــرب مســئ
دانشگاهها بايد با جديت از تبديل 
مراکز علمـي بـه مـحـل جـوالن و              
فعاليتهاي جـريـان هـاي سـيـاسـي             

 ."جلوگيري کنند
 خامنه اي 

اين نگراني خامنه اي کـامـال       
يـک مـرکـز رشـد         .  قابل درک اسـت 

چپ و آرمانهاي سوسياليستي در   
جامعه ايران، از دوران حـکـومـت          
شاه تا به امروز، دانشگاهها بـوده    
است و امروز در متن بحران هـمـه     
جانبه اي کـه دامـن حـکـومـت را              
گرفته، اين خطر سرخ بيـش از هـر       
زمان ديگري مقامات حکومتي را 

خامـنـه اي بـه        . هراسان کرده است
خيال خود دارد مقامات حکومتي 
اش را براي اول مهر آماده ميکند 

اما واقعيات جامعـه از گسـتـرش        
فقر و گراني و بيکاري گـرفـتـه تـا         
رشد اعـتـراضـات عـلـيـه اعـدام و              
حــجــاب و آپــارتــايــد جــنــســي در            
ورزشگاهها اين هشدارها و خط و 
نشان کشيدنها را تماما بي اثـر و      

بـا آغـاز سـال        .  بي اعتبار ميکنـد 
تحصيلي تازه دانشگاهها نـيـز بـه        
يک سنگر مبارزه در تـمـامـي ايـن       

چـنـدي   .  عرصه تبديل خواهـد شـد    
قبل دانشجويان دانشگاه اصفـهـان   
در اعتراض به جو اختناقي حـاکـم   
ــد              ــا اعــالم کــردن در دانشــگــاهــه

اين پاسـخ  "! دانشگاه باز ميگردد"
از پيش دانشجويان به تکـاپـوهـاي    
عبث مقامات حکومتي در مقابل 

در " آزادي و برابري"يک سنگر مهم 
 . *جامعه است

 !دانشگاه باز ميگردد

 !ژورنال روزانه را بخوانید
 ژورنال ھمه روزه بجز جمعه ھا منتشر می شود

     journal-ruzaneh.com:سایت ژورنال
 journal.ruzaneh@gmail.com:  ایمیل ژورنال 
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حزب کمونيست کـارگـري حـزب         
حزب آمال و آرزوهـاي      .  شما است

انسـانـي مـيــلـيــونـهـا نـفــر، حــزب               
پرچمدار مبارزات کارگران، زنـان،  
دانشجويان و معترضين به اعـدام    
و جـــــنـــــايـــــات حـــــکـــــومـــــت             

 .است اسالمي
کانال جديـد صـداي اعـتـراض         
ميليونها زن به حجـاب اسـالمـي،      
صداي اعتراض ميليونهـا کـارگـر      
به بي حقوقي همه آحاد جامعه در 

و صداي جوانان مـعـتـرضـي      ايران 
است که شادي و رفـاه و آزادي را          

 .حق خود ميدانند
براي ادامه کاري کانال جـديـد     
و بـه مـنــظـور گســتـرش دادن بــه                
فعاليتهاي حزب و کانال جديد، به 

. کمک تک تـک شـمـا نـيـازمـنـديـم              
هيچ کمکي کوچک نيست و هـيـچ     

. کمکي بيش از اندازه زياد نيسـت 
همه شما کساني که مـا را مـورد         
تشويق قرار داده و قلبتان از ديدن 
پيشرويهاي اين حزب و اين کـانـال   
به طپش در مي آيد، کمـک کـنـيـد       

هـزار دالر کـمـک        ۱۰۰تا حـداقـل     

مالي را تا آخر مـاه ژوئـيـه تـهـيـه           
دالر در طول پنـج   ۵۰۹۰۰. کنيم

هفته گـذشـتـه جـمـع آوري شـده و               
اميدواريم به هـمـت شـمـا حـداقـل           

دالر ديگر نيز در هـفـتـه       ۴۹۱۰۰
 . هاي آينده تامين شود

ضــمــن قــدردانــي عــمــيــق از            
دوستاني که تاکـنـون کـمـک کـرده          
انــد، کــلــيــه دوســتــداران حــزب و            
کانال جديد و همه مردم شـريـف و     
آزاديخواه را بـه پـيـوسـتـن بـه ايـن              

 . کمپين فراميخوانيم
 

هـزار     ۱۰۰ليست کمک به کمپين 
 : دالري در هفته پنجم

 
 و غالم مقدممقدم آذر 

 کرون  ۳۰۰۰ 
 کريم شاهمحمدي

 کرون  ۵۰۰۰ 
 محمد کريمي

 يورو  ۵۰ 
 اسماعيل عليجاني

 يورو  ۵۰ 
تــعــدادي از دوســتـــداران حـــزب             

 کرون  ۱۰۰۰۰
 پدرام رضا زاده

 يورو  ۱۰۰ 
پروين معاذي و نسـان نـوديـنـيـان          

 يورو  ۲۰۰
 بهمن قرباني

 کرون  ۲۶۰۰  
 کاوش مهران

 کرون  ۵۰۰۰  
 ناصر شيشه گر

 دالر  ۲۰۰ 
 نويد محمدي

 يورو  ۲۰۰ 
شهناز مرتـب و نـاصـر مـحـمـدي              

 يورو  ۲۰۰
 محمود قائدي

 يورو  ۲۰۰ 
 امين کمانگر

 يورو  ۲۰۰ 
 سعيد ويسي

 يورو  ۲۰۰ 

 

 دالر ديگر الزم است ۴۰۱۰۰دالر جمع آوری شده و حداقل  ۵۰۹۰۰
 

 !ھيچ کمکی کوچک نيست و ھيچ کمکی بيش از اندازه زياد نيست

 
 : شماره حساب و تلفن تماس برای کمک مالی

 

 : سوئد
Sweden 

Post Giro: 639 60 60-3 
account holder:  IKK 

 

 :آلمان
Germany 
Rosa Mai 

Konto. Nr.:    5836575  
Bankleitzahl: 37010050 

Post Bank 
 

 :کانادا
Canada 
ICRC  

Scotiabank 
4900 Dixie Rd, Mississauga 

L4W 2R1 
Account #: 84392 00269 13 

 

 :ھلند
Bank: RABOBANK 

Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 15 13 50 248 

Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 

 

 :آمريکا
Bank of America 

277 G street   Blaine, Wa 98230 
phone# 1-360-332-5711       

Masoud Azarnoush 
Account number : 41581083 

checking (99) 
wire: ABA routing #026009593 

swift code # BOFAUS3N 
 

شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس و از ھر 
 : کشور ديگر
England 

Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 
account holder: WPI 

branch:  Wood Green  
Bank:   NatWest  

IBAN: GB77 NWBK 6024 2345477981 
BIC: NWBK GB 2L 

 

ھر سوالی داريد ميتوانيد با آدرس و يا تلفن زير تماس 
  : بگيريد

 

 0046739868051: سيامک بھاری
markazi.wpi@gmail.com 

به منظور تامين هزينه هاي کانال 
جديـد و گسـتـرش فـعـالـيـت هـاي                 
حزب کمونيست کارگري کمپـيـنـي    
دو ماهه از اول مـاه جـون تـا آخـر             
جوالي اعالم ميکـنـيـم و از هـمـه            
دوستداران حزب و کانـال جـديـد و        
کـلـيـه آزاديـخـواهــان و مـخـالـفــان               
جمهوري اسالمي تقاضا ميکنـيـم   

 . در اين کمپين ما را ياري بدهند
نقش حزب کمونيست کارگـري  
و کانال جديد براي ميليون ها نـفـر   

در .  از مردم شـنـاخـتـه شـده اسـت            
  عرصه هـاي مـخـتـلـف مـبـارزه و               
هرجا ظلم و سرکوبي هسـت حـزب     
کمونيسـت کـارگـري هـم فـعـاالنـه               
حضور دارد و در صف اول مبـارزه  
عليه جمهـوري اسـالمـي و عـلـيـه             
بيحقوقي ها و مـحـرومـيـت هـاي            

مردم ايران بـه  .  مردم ايستاده است
حزب  کمـونـيـسـت کـارگـري نـيـاز             

مـبـرم دارنــد تـا صــفـوف خـود را                
متحدتر و مستحکم تر کنند و بـه  
کانال جديد نياز دارنـد تـا صـداي          
اعـتـراض خـود را هـر چـه رسـاتــر                 

کارگران و زنـان و      .  منعکس کنند
جوانان، زندانيان سياسي و خانواده 
هايشان، محکومـيـن بـه اعـدام و           
خـانـواده هـايشـان و در يـک کــالم                

ميليون مردم شريف و  ۷۰بيش از 
زحمتکش بـه ايـن حـزب و کـانـال                
نياز دارند تا روشن تر و اميدوارتر 
مبارزه براي احقاق حقـوق خـود را       

ما مصممـيـم کـه      .  گسترش بدهند
فعاليت هاي خود را گسترش دهيم 
و و به اين منظور به کـمـک مـالـي         

از شـمـا دعـوت        .   شما نيازمنديـم 
ميکنيم که فعاالنه در اين کمپـيـن   

 . شرکت کنيد
هر يک دالر کمک مـالـي شـمـا         
صرف مبارزه براي نجات انسانها، 

مــبــارزه بــراي کــنــار زدن بــخــتــک           
جمهوري اسالمي و صـرف تـالش         
براي  سازمان يـافـتـن مـردم بـراي            

. رهـائــي از ايــن جـهــنــم مــيــشــود            
بعنوان فعال ايـن کـمـپـيـن قـدم بـه              
ميدان بگذاريد و از همه دوستان و 
آشنايان و از همه انسانهاي شـريـف   
بخواهيد که به حـزب کـمـونـيـسـت         
کارگري و کانال جديد کمک مـالـي   

اميدواريم با مشارکت فعال . کنند
شما حداقل صد هـزار دالر در دو          
مــاه آيــنــده جــمــع آوري کــنــيــم و               

 . فعاليت هايمان را گسترش دهيم
کمک هاي خود را ميتوانيد از   
طريق از طريق حسـابـهـاي بـانـکـي         

اسامي و ميزان . زير پرداخت کنيد
کمک ها بطور علني اعالم خـواهـد   

 . گرديد
 حزب کمونيست کارگري ايران 

  ۱۳۹۳خرداد  ۸،  ۲۰۱۴مه  ۲۹

 !به کمک مالی شما نياز داريم
 ھزار دالر  ۱۰۰کمپين دوماھه برای تامين 
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ــي از                 ــزارشــات حــاک ــار و گ اخــب
وضعيت جسمانـي نـگـران کـنـنـده           
رضا شهابـي از رهـبـران کـارگـري            
شناخته در زندان رجـايـي شـهـر و           
فشــار ســنــگــيــن بــر روي بــهــنــام             
ابراهيم زاده و خـانـواده او يـکـي                
ديگران از رهبران کارگراي زنداني 

هــمــچـنــيــن  .  اســت   ٢٠٩در بــنــد     
اخبار حـکـايـت تشـديـد فشـار بـر              
ــي از ديــگــر               روي شــاهــرخ زمــان
رهـبـران کـارگـري و از هـمـبـنــدان                

 .  رضا شهابي است
شاهرخ زماني يکي از رهبـران  
کارگري در بند طي فراخـوانـي در     

: حمايت از رضا شهابي مـيـگـويـد    
رضا شهابي، !  همزنجيران، هشدار
مـيـن روز        ٣۴زنداني کارگر، در     

اعتصاب غذا، در خطر مرگ قرار 
از هــر طــريــق مــمــکــن بــه             !  دارد

 !" کمکش بشتابيد
هشدار شاهرخ زماني را جـدي  
بگيريم و وسيعا بـه ايـن فـراخـوان         

 .بپيونديم
بنا بر خبر هاي مـنـتـشـر شـده        
از سوي کمـيـتـه دفـاع از شـاهـرخ             
زماني و دفاع از رضا شهابي قبل 

تـيـر رضـا شـهـابـي              ٩از ظهر روز 
عضو هـيـات مـديـره سـنـديـکـاي               

روز اعـتـصـاب         ٣٩واحد در پـي      
غذا و تـاثـيـر امـواج سـرطـانـزاي                

 ٦دستگاه هاي پارازيت انداز کـه      
دستگاه نيز به دستگاه هاي قبلـي  
افزوده شده است، بر زمين افتاد و 

ــت          ــوش رفـ ــر از          .  از هـ دو نـــفـ
همبندانش او را به بـهـداري زنـدان      
ــهــداري در                 ــتــر ب ــد امــا دک ــردن ب
ــران                ــا شــکــنــجــه گ هــمــدســتــي ب
ــه جــاي                ــهــوري اســالمــي، ب جــم
رســيــدگــي بــه وضــع رضــا اعــالم           
داشت که تا زماني که اعـتـصـاب      
غــذاي خــود را نشــکــســتــه اســت            

ــخــواهــد داد            ــجــام ن در .  کــاري ان
نتيجه همراهان رضا به اجـبـار بـا        
زدن آب به سر و صورتش او را بـه    

ــا        .  هــوش اوردنــد    اکــنــون رضــا ب
ــم و درد کــمــر و                  ســرگــيــجــه دائ

. وضعيت بد جسماني روبرو اسـت   
در رابطه با اين وضـعـيـت هـمـسـر         
رضاي شـهـابـي در هـمـان روز بـه               
دفتـر دادسـتـان دادسـتـانـي رفـتـه               
ضمن اعتراض به رفتار وحشـيـانـه    
ماموران سازمان زندانـهـا ، اداره       
ــيــن قــوه                 اطــالعــات و مســئــول
ــه               ــا هــمــســرش و ارائ قضــائــيــه ب
گـزارش وضــعــيــت پــزشــکــي وي،         

. خواستار پـاسـخـگـويـي آنـان شـد           
اما آنهـا بـا اظـهـار بـي اطـالعـي                

در .  هيچ پـاسـخـي بـه وي نـدادنـد            
برابر ايـن بـي مسـئـولـيـتـي خـانـم                
ربابه رضايي همسر رضا شـهـابـي      

اگــر يــک مــو از ســر          :  اعـالم کــرد   
همسر من کم شـود از هـمـه شـمـا            
شکايت خواهم کرد، او همـچـنـيـن     

تمامي خواست هاي شـوهـر   :  گفت
من طبق قانون نوشـتـه شـده خـود         
شما است و تمامي خواسـتـه هـاي      
شـوهـر مـن از شــمـا ايـنـسـت کــه                  
حداقل به قوانين و نـوشـتـه هـا و             
ــفــتــه هــاي خــودتــان احــتــرام                  گ
بگذاريد، وظيفه خود را در قـبـال       
قانوني که بخاطر اجرا کردنـش از    
مردم پول به عنوان دستـمـزد مـي      
گيرد انجام دهيد، تا نـانـي کـه بـا         
آن پول براي بچه هايتان مي خريـد  
حداقل طبق اعـتـقـادات خـودتـان          
حرام نباشد، او گفته است کـجـاي     
دنيا ديده شده است که يک کـارگـر   
را بخـاطـر درخـواسـت اجـرا شـدن             
قانون تصـويـب شـده خـود دولـت              
زنــدانــي کــنــنــد؟ مــن وضــعــيــت            
شوهرم را به شـمـا گـزارش دادم و          
خواسته هاي قانوني او را به شـمـا   
گفتم و اگر به قانون عمل نـکـنـيـد     

 ."شکايت خواهم کرد
گفتني است که رضـا شـهـابـي       

ــاريــخ        ــبــهــشــت در         ١١از ت اردي
اعتراض به اينکه بـه جـاي اعـزام          
وي به بيمارستان و عمـل جـراحـي      

بر روي کـمـرش بـه زنـدان رجـايـي             
شــهــر تــبــعــيــدش کــرده انــد، در              
اعتصاب غذا بسـر مـيـبـرد و در             

کيلو وزن کـم کـرده        ١٢اين مدت 
 .است

ــانــي رضــا              ــيــت جســم وضــع
ــگــران کــنــنــده اســت             ــي ن . شــهــاب
ــر حــق اســت                . خــواســتــهــاي او ب

اعتراض او به وضعيتي اسـت کـه       
رژيـم اســالمــي بــر ســر زنــدانــيــان            
سياسي در زندان آورده و بـه جـاي       
درمان آنها را زير فشـار دائـم درد       
قــرار مــيــدهــد و بــه ايــن شــکــل                
سالمت و جـان آنـهـا هـمـواره در                 

يک نمونه بارزش خـود    . خطر است
رضا شهابي است که در زندانهـاي  
رژيم اسالمي بـه مـرز فـلـج شـدن              

نمونه هـاي ديـگـرش      .  رسيده است
نيز افشين اسانلو و ستار بهـشـتـي    
هستند که زير فشار شکنجه هـاي  

بـا  .  رژيم اسـالمـي جـان سـپـردنـد            
حمايت از زنـدانـيـان سـيـاسـي، بـا            
حمايت از خواستهاي رضا شهابـي  
ما ميتوانيم و بايد جلـوي چـنـيـن       

 .جناياتي را بگيريم
همچنين خبر هـا حـکـايـت از         
وضعيت اضطراري بهنام ابـراهـيـم      
زاده عضو کميته پيگيري و فـعـال   
دفاع از حقوق کـودک و فشـار بـر            

ــواده اش اســت                  .  روي او و خــان
بهنام ابراهيم زاده در جريان حـملـه   

هـمـراه بـا         ٣٥٠وحشيانه به بـنـد     
تعداد ديگري از زندانيان سيـاسـي   

انـتـقـال       ٢٤٠اين بند به انـفـرادي     
سپس رژيم اسالمي بعـد از    .  يافت

مواجه شدن با اعـتـراض گسـتـرده       
عليه اين تهاجم، اين زنـدانـيـان را        

بهنام .  بازگرداند ٣٥٠به  ٢٤٠از 
ابراهيم زاده از آخرين افـرادي بـود     

بـه     ٢٤٠ارديبهشت از  ١١که در 
امـا دو روز      . بازگردانده شد ٣٥٠

ارديهبشت  ١٣بعد از آن يعني در 
انتقال داده شد و    ٢٠٩به انفرادي 

زير بـازجـويـي هـاي مـجـدد قـرار                

از ايــن تــاريــخ خــبــري از          .  گـرفــت 
خانـواده اش    .  بهنام در دست نبود

مــالقــاتــي بــا او نــداشــتــه و در                 
تـا ايـنـکـه       .  نگراني بسر ميبردنـد 

تــيــر مــاه او تــوانســت بــا               ٧در   
ــواده اش مــالقــاتــي داشــتــه             خــان

الـبـتـه در حضـور بـازپـرس             .  باشد
. اوين اين مالقات صورت گـرفـت    

نـفـر از        ۶اما بعد از اين مالقات   
ماموران لباس شخصي هـمـسـر و      
فرزند بـهـنـام ابـراهـيـم زاده را بـه                
گروگان گرفتند و هـمـراه بـا چـنـد            
ماشين به خانه وي رفتند و نـيـمـا      

 ۱۵ابراهيم زاده پسر بهنام را کـه      
سال سن دارد و همگان از ابـتـالي     
وي بــه بــيــمــاري ســرطــان مــطــلــع           
هستند، تحت فشار قرار دادند که 
مدارک پدرش از جمله فالش هـاي    

اين جانيان بعـد  .  او را تحويل دهد
از چند ساعت تفتيش در سـاعـت       

صبح منزل وي را تـرک کـرده و          ٤
کليه مدارک شـنـاسـايـي از جـملـه             
مدارک هويتـي خـانـواده و کـارت           
هاي بانـکـي و شـمـاره حسـاب را              

آنها همسر و . ثبت و با خود بردند
فرزند بهنام را تهديد کردند که هر 
کـاري کـرده انـد، بـه آن اعــتــراف                

 . کنند
رفـــتـــار جـــنــــايـــتــــکـــارانــــه          
سرکوبگران رژيم اسالمي با بهنـام  
ــواده اش،                 ــان ــيــم زاده و خ ــراه اب
بخصوص فرزند بـيـمـارش، نـقـض        
آشکار حقوق زندانيان سـيـاسـي و        

در قـبـال ايـن      .  حقوق انساني است
رفتار وحشيانه جمهوري اسـالمـي   
بايد با انزجار عمومي جـامـعـه و        

 . جهانيان روبرو شود
تــيــر مــاه        ٤هــمــچــنــيــن در        

ماموران جنايتکار رژيم در زنـدان  
بـا تــحـريـک يـک زنــدانـي مــعـتــاد                
تالش کـردنـد شـاهـرخ زمـانـي را               
مورد ضرب و شتم قـرار دهـنـد و        
بهانه اي براي حـملـه بـه زنـدانـيـان           

 
 !ھشدار

 وضعیت اضطراری رضا شھابی و  
 بھنام ابراھيم زاده دو رھبر محبوب کارگری در زندان

 شهال دانشفر

 ۱۰ صفحه  
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رضـا شـهـابـي،       !  همزنجيران، هشـدار 
مــيـن روز       ۴ ٣ زنـدانـي کـارگـر، در           

اعتصاب غذا، در خـطـر مـرگ قـرار         
از هر طريق ممکن به کمـکـش   !  دارد

 !بشتابيد
دوستان، فعالين و تشـکـل هـاي      

 !مستقل کارگري
درودهاي گرم و آتشـيـن مـن از            
زندان و قتلگاه جهنمي رجايـي شـهـر      

زندانـي کـه ايـنـک جـايـگـاه              !  بپذيريد
 .فعاالن صديق کارگري گشته است

تــنــهــا گــنــاه و جــرم مــا بــراي                
دستگيري و حبس هاي سـنـگـيـن و         
طويل المدت توسط دولت و طـبـقـه        
سرمايه داري ايران، فعاليت و تـالش  
هـاي قـانـونـي بــراي ايـجـاد تشـکــل                
مستقل سنديکايـي، بـعـنـوان تـنـهـا            
ابزار دفاعيمان در مقابل بهره کشـي    
اين طبقه از کارگران و حق زندگـي و    

ميليـونـي    ۵۰ رفع گرسنگي خانواده 
مسلما در شـرايـطـي      .  مان مي باشد

که قراردادهاي سفيد امضا و موقت 
و عدم برخورداري از امنيت شغـلـي،   
که سايه شوم اخراج و بيـکـاري و در       

نتيجه فقر و نداري را بـر سـر مـا بـه             
پرواز در آورده است، و هنـگـامـيـکـه      
دستمزدهاي کارگران يک چهارم خـط  
فقر مي باشد، اما يـارانـه هـا حـذف         
مي شوند و اقـتـصـاد مـمـلـکـت در              
رتبه دوم جهاني تورم و گـرانـي قـرار        
گــرفــتــه اســت، و حــقــوق درمــانــي،           
تحصيلي، تفريحي و ورزشـي عـالوه     
بر کليه قوانين حـمـايـتـي، از قـبـيـل            
تامين اجتماعي و بيمه ها و ديـگـر       
ــه کــيــســه               ــات عــمــومــي ب امــکــان
زراندوزي مـافـيـاي ثـروت و قـدرت              
سرازير مي شود، در زمانيکه ثـروت  
هـاي مـلــي خصـوصـي سـازي و يــا                
خودماني شده و کليـه عـرصـه هـاي         
توليد و کار توسط غارتگران مـورد    
تعرض قرار گرفته اسـت، گـمـرکـات         
ــر داشــتــه شــده و واردات                 مــرزي ب
کاالهاي بنجل توسط رانـت خـواران       
حکومتي به نـابـودي کـلـيـه عـرصـه            
ــکــاري ســازي                  ــي ــد و ب ــي ــول هــاي ت
ميليوني انجاميده است، و خـالـصـه    
در شرايطـي کـه کشـوري، بـا غـنـي               
ترين معادن و ذخيره هاي نفت و گاز 

در جهان تـبـديـل بـه بـاالتـريـن آمـار               
تورم و گراني، بيکـاري، بـيـسـوادي،       
اعتيـاد، طـالق و تـن فـروشـي مـي                 

درصـد مـردم زيـر خـط              ۰ ٨ گردد و 
در چـنـيـن      !  فقر قرار گرفته انـد، آري   

شــرايــطــي دفــاع از حــق تشــکــل و              
ــزار              ــه اب ــگــان ــعــنــوان ي اعــتــصــاب ب
مقاومت و مبارزه مـا کـارگـران در          
مقابل هجوم سازمان يـافـتـه طـبـقـه           

 »گناهي نابخشودني« سرمايه دار، 
عليه اين طـبـقـه     » جنايتي بزرگ« و 

. طفيلي و انگل محسوب مي شـود   
تا با گرسنگـي و فـالکـت عـمـومـي             
خــانــواده هــاي کــارگــران، امــنــيــت           
انـبــاشــت ســرمــايـه و حســاب هــاي             

 .بانکي اَبر ميلياردرها تامين شود
همقطاران و هم زنجـيـران طـبـقـه        

 !کارگر
رضــا شــهــابــي، کــارگــر مــبــارز         
عضــو ســنــديــکــاي شــرکــت واحــد،          
مدافع جسـور، صـادق و سـرسـخـت            
منافع طبقه کارگـر ايـران در ايـجـاد           
تشکل هاي مستقل کـارگـري، بـراي      
احقاق حقوق بر حقمان، مـانـنـد حـق       

تشکل و اعتصاب، امنيت شـغـلـي،    
دســتــمــزدهــاي شــايســتــه، درمــان و         
تـحــصـيــل و مسـکــن رايــگـان مــي              

او بطور غـيـرقـانـونـي تـوسـط          .  باشد
نوکران نظام سرمايه داري دسـتـگـيـر     

سـال حـبـس مـحـکـوم شـده                 ۶ و به   
ســال    ۵ او، ايــنــک، پــس از           .  اســت

اســارت بصــورت غــيــرقــانــونــي بــه           
قتلگاه رجايي شهر تبعـيـد گشـتـه و         
در اعتراض به اين اقـدام وحشـيـانـه،       

ميـن روز اعـتـصـاب غـذاي             ۴ ٣ در 
خود، در خـطـر مـرگ حـتـمـي قـرار                

 .دارد
هدف دشمـن طـبـقـاتـي از عـدم             
پاسخگويي عمدي به خواسـتـه هـاي      
قانوني رضا شهابي و بـنـوعـي قـتـل        
عمد وي، از بين بردن روحيـه اتـحـاد      
و مبارزه و مـقـاومـت مـا کـارگـران             
ــهــره کشــي و نــاعــدالــتــي                عــلــيــه ب

اين مدافعان طبقه سرمايـه  .  ميباشد
داري، عالوه بـر اجـرا نـکـردن مـاده              

مجـازات اسـالمـي در مـورد            ۴ ٣ ۱ 
تعدد اتـهـامـات و هـمـچـنـيـن عـدم                
اجراي آزادي مشروط، و اظـهـار بـي        
تفاوتي نسبت به نيازهاي درماني او 
که عليرغم نـيـاز فـوري بـه جـراحـي               
اضـطـراري ديســک کـمـر، کـه حـتــي               
بهداري زندان نيز تاييـد کـرده اسـت،        
از مــرخصــي درمـــانــي وي نــيـــز                 
جلوگيري مـي کـنـنـد تـا عـداوت و               

 ۵۰ دشـمــنــي خــود را بــه خــانـواده               
 .ميليوني کارگران به اثبات برساند

کـارگـران، فـعـاالن و تشـکــالت            

 کارگري
بـا اعـتــراضـات و اعــتـصـابــات            
خــود عــلــيــه ايــن اقــدامــات قــانــون           
شـکـنـانـه و خـودسـرانــه ي عـوامــل                
مافياي قدرت و ثروت و با حـمـايـت      
از اجــراي خــواســتــه هــاي قــانــونــي             
نماينده واقعي خود، رضـا شـهـابـي،         
بوظيفه طبقاتي و انسانـيـتـان عـمـل        

مــبــارزه بــراي آزادي رضــا          .  کــنــيــد 
شهابي، نبرد براي آزادي حق تشـکـل   

چرا کـه تـنـهـا راه           .  و اعتصاب است
رهــايــي مــا از بــنــدگــي، وحــدت و              

بـا ايـجـاد هـيـئـت           !  تشکيالت اسـت 
هــاي مســـتــقــل اتــحــاديـــه اي و                  
سنديکايي در محل کـار، در جـهـت        
ايجاد تشکل قانوني و مستقل خـود  

و با پيوند اين تشکـالت  .  اقدام کنيد
 ۱۴ براي ايـجـاد فـدراسـيـون طـبـقـه               

ميليوني کارگران، اين تنـهـا وسـيلـه       
مقاومت سراسري در برابر تـبـعـيـض     
و نــابــرابــري و بــهــره کشــي طــبــقــه               

 .سرمايه دار، حرکت کنيد
شاهـرخ زمـانـي عضـو کـمـيـتـه               
پـيـگـيـري بـراي ايـجـاد تشـکـلـهــاي                 
کارگري و سنديکاي کارگران نـقـاش     

 تهران
 زندان رجايي شهر

کميته ي حمـايـت از شـاهـرخ         :  منبع
  زماني

 
 در حمايت از  یفراخوان شاھرخ زمان

مين روز  ٣۴رضا شھابی، زندانی کارگر، در 
 اعتصاب غذا

ــدســت اورنــد      ــنــکــه        .  ب ضــمــن اي
در " بهرنگ نجاتي"شخصي به نام 

پوشش کـارمـنـد دانشـگـاه مـلـي               
تبريز پدر و مادر شـاهـرخ زمـانـي       
در تبريز را مورد تهديد و فحاشي 

 .قرار داد
تير  ٤روز اين در حاليست که 

افشين نـديـمـي فـعـال کـارگـري و                
عضو کميته هماهنگي براي کمک 
به ايجاد تشکلهاي کارگـري بـراي     
گذراندن يک سال حکم زندان خـود    
به زندان مرکزي سنـنـدج مـنـتـقـل         

حســن رســول   هــمــچــنــيـن     .  گـرديــد 
نژاد، جـمـال مـيـنـاشـيـري، هـادي             
تنومـنـد، قـاسـم مصـطـفـي پـور،               
ابراهـيـم مصـطـفـي پـور، مـحـمـد                
کريمي و غالب حسينـي از ديـگـر        
اعضاي کميته ي هـمـاهـنـگـي در          
ــنــدج،                 ــان و ســن ــوک ــرهــاي ب شــه
محکوميتشان بـه تـائـيـد دادگـاه          
تـجـديـد نـظـر رسـيـده و بـه زودي                   

همچنين .  راهي زندان خواهند شد
روزاز بـازداشـت      ٢٠پس ازگذشت 

سعيد شيرزاد، هيچ خبـري از ايـن       

کارگر و فعال حقوق کـودکـان کـار      
 .وي داده نشده است  به خانواده

اين اخبار بـراي هـمـه مـا يـک            
با کـارزاري جـهـانـي       .  هشدار است

در مقابل اين تعرضات بايستيم و 
صداي کارگران زنداني و زندانـيـان   

. سياسي در سطح جهـانـي بـاشـيـم       
در ايران به هر شکل که ميتوانـيـم   
در دفــاع از کــارگــران زنــدانــي و              
زندانيـان سـيـاسـي دسـت بـه کـار                 

خانواده هاي ايـن عـزيـزان،        .  شويم
از جمله خانـواده رضـا شـهـابـي و            
بهنـام ابـراهـيـم زاده را در حـلـقـه                  

. حمايت وسـيـع خـود قـرار دهـيـم            
نگذاريم فشار اقـتـصـادي آنـهـا را          
در تنگنا قرار دهد و فشار بيشتـر  

. بر اين زندانيـان دربـنـد وارد آيـد          
همراه اين خانواده هـا در مـقـابـل           
دادگاهـهـا، زنـدانـهـا و مـراجـعـي               
مختلف دولتي رژيم اسالمي جمع 

حمايت خود را از شـکـايـت    .  شويم
ــي و هــمــســر او از                   رضــا شــهــاب
وضعيت زندانيان سـيـاسـي اعـالم         

شبکه هـاي اجـتـمـاعـي در            . کنيم
حــمــايــت از کــارگــران زنــدانــي و             

با .  زندانيان سياسي تشکيل دهيم
اس ام اس در مــورد وضــعــيــت               
اضـطــراري ايــن کــارگـران زنـدانــي           

. حمايت وسيع خود را اعالم کنيـم 
در حمايت از کـارگـران زنـدانـي و           
ــاســي تــراکــت و                 ــيــان ســي ــدان زن
اطالعيه پـخـش کـنـيـم و وسـيـعـا               

هـر جـا کـه        .  اطالع رساني کـنـيـم     
کــارگــران در تــجــمــع و اعــتــراض           
هستند، بايد شعار کارگر زنداني، 
زنداني سياسي آزاد بايد گردد يـک  

عـکــس  .  شـعـار مـهــم آنــان بــاشـد          
ــيــان                 ــي و زنــدان ــارگــران زنــدان ک
سياسي، عـکـس رضـا شـهـابـي و             
بهـنـام ابـراهـيـم زاده را هـمـه جـا                   

نصـب کــنــيــم و خــواســتــار آزادي            
ــاشــيــم         ــان ب هــفــتــه اي     .  فــوري آن

اعتراضي در حـمـايـت از ايـن دو             
فعال و رهبر کارگري که چنيـن در    
وضــعــيــت اضــطــراري در بــنــد                
هستـنـد، اعـالم کـنـيـم و بـه ايـن                   
تـرتــيــب فشــار را از روي آنــان و                

 . خانواده هايشان کم کنيم
هـمـه کـارگـران زنـدانـي و هــم               
زندانيان سيـاسـي بـايـد فـورا آزاد            

 . شوند
 شهال دانشفر

هماهـنـگ کـنـنـده کـمـپـيـن بـراي                 
تـيـر      ١٢آزادي کارگران زنداني ــ      

٩٣  

 
 ۹ از صفحه  

 
 وضعيت اضطراری رضا شهابی و بهنام 

 ابراهيم زاده دو رهبر محبوب کارگری در زندان
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فدراسيون جهاني واليبال حـکـومـت      
ــو                   ــغـ ــراي لـ ــران را بـ ــي ايـ اســـالمـ
ممنوعيت ورود زنـان بـه ورزشـگـاه           

 ! تحت فشار گذاشته است
اين نتيجه اعتراضـات مـداوم و       
گسترده زنان در ايران براي لـغـو ايـن        

 ! محروميت بيشرمانه است
بـا مـبـازرات قــهـرمـانـانـه زنــان              
عـلــيــه مــمــنــوعـيــت ورود زنــان بــه             
ورزشــگــاهــهــا، بــا اقــدامــات بــيــن           
المللي و مذاکره با مقامات فـيـفـا و      
فـدراسـيـون بـيـن الــمـلـلـي والـيـبــال،                 
باالخره اعالم شد که اگـر جـمـهـوري         
اسالمي ايران ممنوعيت ورود زنـان      
را رســمــا لــغــو نــکــنــد، اقــدامــات              

 .  تنبيهي را شاهد خواهد بود
ايـران ايـن هـفـتــه هـا در مـرکــز                 

ايـن بــار    .  تـوجــه بــيـن الـمــلـلــي بــود           
بدليل مسابقات واليـبـال و پـيـروزي         

يــک .  هــاي  پــي در پــي تــيــم ايــران              
موضوع اما بيش از همه در مـرکـز       

ــود      ــوجــه ب ــان بــه            .  ت عــدم ورود زن
ورزشگاهها و اعـتـراضـات گسـتـرده        
ــايــد رســمــي و                  زنــان بــه ايــن آپــارت

 . وقيحانه جنسيتي عليه زنان
ابتدا با بازي ايران و بـرزيـل دور         

زنـان  .  جديـد اعـتـراضـات آغـاز شـد            
برزيـلـي حـق ورود داشـتـنـد و زنـان                  
ايراني، نـمـيـتـوانسـتـنـد وارد سـالـن                

اعـتـراضـات از هـمـان          .  آزادي شونـد 
اول شکل گرفت و تـعـدادي از زنـان            

ايـن  .  با پرچم برزيل وارد سالن شـدنـد  
خبرو عکس زنـان ايـرانـي بـا پـرچـم               
هــاي بــرزيــل در رســانــه هــاي بــيــن              

 . المللي زيادي منعکس شد
بازي ايران و ايتاليا مـواجـه شـد        
با پخش وسيع خبـر در رسـانـه هـاي           
ايتاليايي و بيانيه مـطـبـوعـاتـي کـه           
از سـوي طـاهـر جـعـفـرزاده مسـئـول               
کــمــيــتــه نــداي دي در مــورد ايــن                
محروميت منـتـشـر شـده بـود و از              
همگان دعوت کـرده بـود اعـتـراض           

ايـن بـيـانـيـه در رسـانـه هـاي                 .  کنند
ايتاليايي با وسعـت مـنـتـشـر شـد و             
بحثهاي فراوانـي را در رسـانـه هـاي             

طـاهـر جـعـفـر        .  ايتاليـايـي دامـن زد       
زاده جــزو تــيــم مــذاکــره کــنــنــده بــا             
ــن                  ــي ــول ــفــا و مســئ ــي ــامــات ف مــق
فدراسيون جـهـانـي والـيـبـال در مـاه              

هــيــئــتــي بــه     .  ژانــويــه در ژنــو بــود        
سرپرستـي مـيـنـا احـدي در ژنـو بـا                  
مقامات باالي فـيـفـا و فـدراسـيـون             
جهاني واليبال در مورد لـغـو فـوري        
ممنوعيت ورود زنـان بـه اسـتـاديـوم          
ها مذاکره کـردنـد و آنـهـا قـول داده              
بودند در اوليـن نشـسـت فـدراسـيـون           
واليبال و هـمـچـنـيـن فـيـفـا در ايـن                    

 . مورد حرف بزنند
در ايتـالـيـا تـيـم مـلـي والـيـبـال                 
ايتاليا با پخش يک ويـدئـو و پـخـش         
پـيــام بــازيــکـنــان ايـن تـيــم هـر يــک                  
گفتند خواهان لغو اين مـحـرومـيـت       

ايـن  .  تحقير کننده و ضد زن هستـنـد  
آبروي جمهوري اسالمي را بـيـش از         

 . پيش برد
ــران در ســه                  ــال اي ــيــب ــم وال ــي ت

مسابقه پياپي برنده شد و اکـنـون در     
امـا  .  موقعيت بسـيـار خـوبـي اسـت         

فدراسـيـون جـهـانـي والـيـبـال گـفـتـه                  
است که موضوع ممـنـوعـيـت ورود       
زنان را در نشست مـاه جـوالي خـود        
بررسي خواهد کـرد و از هـم اکـنـون             
نيز سه شـرط اعـالم کـرده اسـت کـه              
در صورت عدم تحـقـق ايـن شـروط،         
ايران از ميزباني محروم مـيـشـود و        

 . در جدول نيز سقوط خواهد کرد
مــحــمــدرضــا داورزنــي، رئــيــس       
ــه                ــيــبــال در ايــران ب فــدراســيــون وال

ما بـا هـمـه      « :  گويد مي »شهروند«

هــايــمـان بــه ايــن ســطــح            تـوانــمــنــدي 
جـهــانـي در والــيــبـال رسـيــديـم امــا               

شـرط     ۳ فدراسيون واليبال جهـانـي،     
پيش روي مـا بـراي رفـتـن بـه گـروه                 
الف قـرار داد؛ اچ دي کـردن پـخـش               
مســابـــقــات، داشـــتــن ســـيــســـتـــم            
ويديوچـک و اجـازه حضـور زنـان در               

اي    صدا و سيما با هـزيـنـه     .  ورزشگاه
مــيـلــيـون دالر ســيـســتــم           ۱۵ حـدود    

پخش اچ دي را وارد ايـران کـرده و                 
مشکل سيستم ويديو چـک هـم حـل          
شده و فـقـط مـانـده مسـالـه حضـور              

بحث ممنـوعـيـت    .  زنان در ورزشگاه
حضور بانوان نيز برعهده فـدراسـيـون    
نيست، بلکه در دست همـان نـهـادي      

تـوانــد     اسـت کـه در ايـن مـورد مـي               
بـرم امـا        من نامي نمي.  دخالت کند

ــامــيــن و شــوراي                بــحــث شــوراي ت
ايـن مـوضـوع      .  امنيت مطرح اسـت   

بـايـد بــه شـکـل ظـريـفـي حـل شــود                   
چراکه در ايـن مـورد اخـتـالف نـظـر               
فقهي وجود دارد و به هـمـيـن دلـيـل          
موضوع بايد کارشناسـي و بـررسـي        

ــيــق شــود      تــاکــنــون هــيــچ             » . دق
هــمــه .  بــداخــالقــي اتــفــاق نــيــفــتــاده      

تالشمان را بـراي رفـع ايـن مشـکـل              
کــه    دهــيــم مــگــر ايــن           انــجــام مــي    

مسئوالن تصمـيـم بـگـيـرنـد کـه مـا               
نيازي نداريم در ليـگ جـهـانـي قـرار          

هـاي جـهـانـي        بگيريم يا ميزبان بازي
  عـنـوان تـنـهـا رشـتـه              مـا بـه    .  باشيـم 

گــروهــي کشــور کــه در ايــن ســطــح             
جهاني درخشـيـده، حـيـف اسـت در              
اين برهه حذف شويم و زحماتمـان بـه     

 ."باد رود
نهاد زن آزاد که از يکـسـال قـبـل       
در درسـانــدن صـداي زنـان ايــران بــه              
گوش جامعه جـهـانـي و هـمـچـنـيـن             
فيفا و فـدراسـيـون جـهـانـي والـيـبـال              
تالش کرده، اين اقـدام تـنـبـيـهـي را             
بسيار مثبت دانسته و معتقد اسـت    

که در مورد همه قوانـيـن ضـد زن و          
رفــتــارهــاي وحشــايــنــه حــکــومــت           
اسالمي عليـه زنـان و عـلـيـه مـردم               
ايران، عليه  جناياتي کـه حـکـومـت         
اسالمي انجام ميدهـد، بـايـد کـاري         
کـرد کـه جـمــهــوري اســالمـي ايــران              
تحت فشار ديپلـمـاتـيـک و سـيـاسـي            

آيا نـمـيـتـوان     .  بين المللي قرار بگيرد
همه روابط سياسي با جمهوري ضـد    
زن اسالمي را تعلـيـق کـرد و اعـالم           
کرد مادام حکومت اسـالمـي ايـران        
حجاب اجباري را لغو نـکـنـد، هـيـچ        
نوع رابطه سياسي و ديپلـمـاتـيـک بـا        

تـنـهـا    .  اين حکومت نخواهيم داشت
از اين طـريـق اسـت کـه مـيـتـوان از                  
مبارزات گسترده و قهرمانـانـه زنـان      
در ايــران دفــاع کــرد و حــکــومــت                
اسالمي را زيـر فشـار گـذاشـت و او             
را وادار بــه عــقــب نشــيــنــي هــاي                 
بيشتر کرد و راه سرنگـون کـردن ايـن        

 .  حکومت زن ستيز را هموارتر کرد
ما به زنان معترض و مبـارز در    
ايران که در يک ماه گذشته، فـعـاالنـه    
بـراي لـغـو ايـن مـحـرومـيـت تـالش                  
کردند، درود مـيـفـرسـتـيـم و دسـت                

. همه آنها را به گـرمـي مـيـفـشـاريـم           
متحدانه بـايـد کـاري کـنـيـم کـه در                  

. استاديوم هـا بـروي زنـان بـاز شـود             
ايـن امـکــان پــذيــر اســت و يـک تــو                 
دهني محکم به حکومت و مـعـمـم        
و مکالي قرون وسطايي و اسـالمـي       
است که از روز اول عـلـيـه زنـان رجـز          
خوانده و حقوق زنان در ايـران را زيـر       

اکنون نوبت مـا زنـان       . پا له کرده اند
پيشروي خواهيم کرد و اولـيـن   .  است

 ! قدم باز کردن در ورزشگاهها است
 مينا احدي سخنگوي نهاد زن آزاد 

  ۲۰۱۴ جوالي  ۲ 

 
تنھا با اقدامات تنبيھی ميتوان يک مشت 
! آخوند و مفتخور زن ستيز اسالمی را آدم کرد  
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ريحانه جباري اکنون نـامـي آشـنـا       
ــان اســت            او را   .  در ســراســر جــه

هزار نفر که طـومـار      ۱۸۵حداقل 
اعـتــراض بـه حــکــم اعــدامــش را            

او .  امضا کرده اند، مي شنـاسـنـد   
را ميـلـيـونـهـا نـفـر در ايـران مـي                  
شناسند، چرا که سرگذشت اين زن 
جوان در رسانه هاي مختلف و در   
ســايــتــهــا و مــديــاي اجــتــمــاعــي            
متعدد مـطـرح و مـورد بـحـث و                

. جدل وبررسي عمومي قرار گرفت
او را ميليونـهـا نـفـر در خـارج از              
ايران مي شناسند، چرا که رسـانـه     
هـاي بــيــن الــمــلــلـي در مــورد او               
نوشتند، کمپين نجات ريحـانـه را     
مــطــرح کــرده و نــهــادهــاي بــيــن             
المللي مدافع حقوق بشر از جـملـه     
سـازمـان عـفـو بـيـن الـمـلـل و يــا                    
شوراي حقوق بشر سازمان ملل و   
يا احمد شهيد و تعداد ديـگـري از     
شـخـصـيـت هـاي سـرشـنـاس بـيــن                
المللي به حکم اعدام او اعـتـراض     

ريحانه را ميليونها نفر در .  کردند
ايران و در دنيا مي شناسند، چـرا    
که هنرمندان سرشنـاس زيـادي از       
او دفاع کـردنـد، چـرا کـه  رسـانـه               
هــاي فــارســي زبــان در خــارج از              
کشور به سرنوشت او توجه  کـرده      

 . و بارها در مورد او حرف زدند
ريحانه جباري چهـره اي اسـت       
که  نه فقط شـنـاخـتـه شـده اسـت،           
بلکه محبوب ميليونها نفر اسـت    

 در ايران و در دنيا، چرا؟  
به ما ميـگـويـنـد از قـاتـلـيـن             
قهرمان ميسازيد، حمله کنندگـان  
به کمپين هاي بين الملـلـي عـلـيـه        
اعدام ميگويند با قهرمـان سـازي     
از قاتلين، دلـهـاي خـانـواده هـاي            
مقتولين را رنجديده مـيـکـنـيـد و        
اين خود باعث شتاب بخشيدن بـه  
پروسه اعـدام ايـن افـراد مـيـشـود             

 ... و 
از نـظـر مـا اگـر دنـيـا عــادي                 
بود، ريحانه جـبـاري چـهـره  سـال              

نـه بـه دلـيـل ايـنـکـه              . بود ۲۰۱۴
پايش به يک پرونده قتل بـاز شـده،     
بلکه بدليل پايـداري و مـقـاومـت         
اش در مقابل زندانبانان ، بـدلـيـل      

مقاومت و صبوري يـک زن جـوان       
در زندانهاي قـرون وسـطـايـي يـک            
حکومت، بدليل دفاع همـيـشـگـي     
يـک زن جـوان و اسـيـر حـکـومــت                 
اســالمــي از انســانــيــت و حــقــوق           

 . انساني
ريحانه هيچ جـرمـي مـرتـکـب        
نشـده بـود جـز دفـاع از خــود در                  
مقابل تعرض يک مـرد واسـتـفـاده       
از چاقو در شرايط اضـطـراري بـاز        

هم براي نجات خود از يک مهلکـه  
 ! بزرگ

آنها با ريحانه چـه کـردنـد؟ او        
را زدند و شکنجه کردند، او را بـا    
بي حرمتـي تـمـام، وادار کـردنـد،            
حرفهاي آنها را تکرار کـنـد، او را       
در مقابل دو راهي کوتاه آمـدن و      
يا تعرض به ديگـر افـراد خـانـواده         
اش قرار دادند، او را سعي کـردنـد   
زير پا له کنند، يک مشت جاني و   
شکنجه گر و مردان بيـرحـم و بـي        
عاطفه که سـيـاهـي و  تـبـاهـي و               
ــايــنــدگــي                  ــرون وســطــي را نــم ق

 . . ميکردند
 : سوال کماکان اينست

چه کسي ثابت کرده، ريـحـانـه      

قـاتــل اســت؟ در کـدام مـحــکـمــه              
عادالنه به حرفهاي او گـوش داده      
اند، کدام اسناد و مـدارک و آثـار           
ــبــات کــرده اســت قــاتــل                جــرم اث

 کيست؟ 
اگر دنيا عادي بود، اگر ايـران    
يک کشور عادي بـود، ريـحـانـه را         
قطعا محاکمه ميکردند، امـا بـه       
ــد،               ــدادن ــهــاي او گــوش مــي حــرف
شرايط او را مجسم ميکردنـد، او    

را درک ميکردند و قبل از هر چيز 
او را تــحـت مــراقـبـت هـاي ويــژه               
پزشکي و روانپـزشـکـي قـرار داده         
در نهايت با حضور وکيل و هيئت 

 . منصفه قضات حکم ميدادند
در آن دادگــاه فــرضــي، اصــل          
دفــاع از خــود در مــقــابــل قصــد             
تجاوز يک اصل مهم بود و در آن       
دادگاه نفس دست زدن يک مرد بـه  
ريحانه و قرار گرفـتـن ريـحـانـه در          
اين موقعيت وحشتناک خـود يـک       
ــررســي              مــوضــوع مــهــم مــورد ب

 .... بود
امــا ايــنــجــا ســخــن از ايــران              

سـخـن از     !  است و قوانين اسالمـي 
له کردن زنان زير نعلين آخونـد هـا     

است، سخن از به هيـچ انـگـاشـتـن        
زنان و دختران جوان اسـت، سـخـن      
از تمکين و تـمـکـيـن و تـمـکـيـن                 

تمکين به مرد، تمکـيـن بـه      .  است
 ! تجاوز، تمکين به زن ستيزي

ريحانه امـا تـربـيـت شـده يـک             
خانواده و پدر و مادري با فرهنگ 
ديگر اسـت، ريـحـانـه در زنـدگـي                
ــواده و در بــيــن                روزمــره در خــان
دوستانش ياد گرفته است کـه يـک     

او فـرقـي بـيـن زن و             .  انسان اسـت 
مرد قائل نبوده، او ياد گرفـتـه بـه      
همه انسانها احـتـرام بـگـذارد، او           
ياد گرفته در وهله اول بـه خـودش       
احترام بگذارد، ريحانه يـک دخـتـر      
مثـل هـزاران و هـزاران دخـتـر در                
ايران است که خـانـواده هـاي آنـان           

اين حکومت و اين سبعيـت و بـي       
فرهنگي مطلق را قبول نـدارنـد و       
فرزندان خود را برخالف فرهنگ و 
سنتهاي قـرون وسـطـايـي تـربـيـت              

 . ميکنند
او نديده و تجربه نکرده که در   
زير اعماق جـامـعـه اي کـه از بـد                
روزگار در آنجا متولـد شـده، زيـر        
پوست شب، چـه جـنـايـاتـي و چـه             
جرائمي و چه هيوالهايي هسـتـنـد      
و خــون مــيــمــکــنــد و جــان مــي               
ــعــد از جــنــايــت و                  ســتــايــنــد و ب
خونريزي، در کمال بي وجداني بـر    

 ! ميکنند" حکومت" ميليونها نفر
از بد روزگار اين دختر جوان و 
انسان دوست، با اعتماد بنـفـس و     

آزاده، در يـــک گـــردبـــاد اســـيـــر               
 ! ميشود، اسير هيوالها

امروز ريحانه جبـاري ديـگـري      
ريـحـانـه    .  را در مقابل خود داريـم   

جباري که او را تـا سـرحـد مـرگ               
ــردنــد، او را                      زده و تــحــقــيــر ک
شکستند و خـواسـتـنـد حـرمـت و           
انسـانــيــت و افــکــار و عــقــايــد و              
تربيت اش را زير پا له کنند، نهال 
جـوانـي را خـواسـتـنـد، نـيـسـت و                  

ريحانه زنده ماند ،   ...  نابود کنند
ريحانه ماند و تجـربـه آمـوخـت و         
ياد گرفت و سخت و آبديده شـد و      

 ... حرف زد حرف زد و حرف زد
دلــنــوشـــتــه نــوشــت و ايـــن               
دلنوشته ها نور افکني شدنـد هـم     
به زير پوست شب در ايـران تـحـت        
حاکميت مشتي آخوند و معمـم و    
مـکــالي بــيــرحــم اســالمــي و هــم            
نورافکني شدند به اعمـاق و روان      
يک زن جوان که در تاريکي مطلـق  
حاکم بر ايران،  روشنايي و نـور را    
نمايندگي  کرد و اين نقطه جـذاب    

 ! اين ماجرا است
دلنوشته هاي ريـحـانـه جـوان،       
دلنوشته هاي ريـحـانـه عـاصـي و            
انسان دوست، ميليونها نفر را بـا      

مـيـلـيـونـهـا       .  دل ريحانه آشنا کـرد 
نفر به احترام او از جاي بلنـد شـده     
و گــفــتــنــد و نــوشــتــنــد، چــه بــا                 
ــت،              احســـاس، چـــه انســـان دوسـ
هيـچـگـاه بـه هـيـچ کـس تـوهـيـن                   
نميکند، او از همه انسانـهـا دفـاع      
ميکند، او مـدافـع حـقـوق انسـان          
است و اين بار بـزرگ را بـر دوش           
ريحانه گذاشتند و اين انـتـظـارات      

 ! را از ريحانه بيشتر وبيشتر کرد
اينجا چنـد کـلـمـه خـطـاب بـه              
ريحانه از سوي اين ميليونها نـفـر     

 ! ميگويم 
ريحانه جـان، عـزيـز هـزاران و           

 ! ميليونها نفر
چه بخواهي، چه نـخـواهـي در        
موقعيت جديدي قرار گـرفـتـه اي،      
چه بخواهي چه نـخـواهـي يـک بـار          
بزرگ روي شانه هاي بزرگـت قـرار     

بمان و مقاومـت کـنـي،      .  ميگيرد
بـمـان و ايـن مـاجـرا را تـا پـايــان                    

 . ادامه بده
شنيدم کـه کـمـي خسـتـه شـده             
اي، شنيدم گفته اي نميخواهي در 
زندان بماني و ايـن وضـع را نـمـي           
پسندي و ميخواهي هر چه زودتـر    
تکليفت روشن شود، انتظار ما از 

 
 برای آزادی ريحانه از زندان چه بايد کرد؟ 

!سخنی خطاب به ريحانه و دوستدارانش  

 –مسئول نھاد مادران عليه اعدام و بيژن فتحی پدر و مادر دو اعدامی  یمھوش عالسوند
 تورنتو کانادا

 ۱۳ صفحه  
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تو اينست که بگـويـي مـيـخـواهـم         
زنده بمانم، ميخواهم آزاد شـوم و      
با مشکـالت دسـت و پـنـجـه نـرم               

 . ميکنم
جـملــه اي از تــو شــنـيــدم کــه              
تکانم داد، گفتـه اي خسـتـه شـده           
ــم                 ــان ــم ــدان ب ــم زن ــخــواه ــي ــم ام، ن

اين .  ميخواهم تکليفم روشن شود
حرفها را در مـقـاطـعـي از شـهـال               
جاهد شنيدم که گفت تکـلـيـفـم را       
ــيــد، مــواظــب بــاش                 روشــن کــن
حاکمين فعلي در ايـران، بـي شـرم        
تر از اينها هستنـد، تـکـلـيـفـت را           
مثل شهال جاهد ميتوانند روشـن    
کنند که هـمـيـن حـرفـهـا را زد و                 

بـايـد مـي      .  بنظر من اشتبـاه کـرد    
ماند و بايد مقاومت ميکرد و بـا  
اتکا به ميلـيـونـهـا نـفـر کـه از او                

دفاع ميکـردنـد، در نـهـايـت آزاد            
 . ميشد

ميدانم کـه طـرف مـقـابـل تـو             
زمان ميخرد، حکومـت اسـالمـي      
ميخواهد خسته کند، مـيـخـواهـد     
سر و صداها بـخـوابـد و بـتـوانـنـد            
راحت تصميم بگيرند، ميـخـواهـد    

اين روش .  ترا و ما را خسته کنند
 . هميشگي اينها است

اما يک چيز براي مـن و تـو و         
ما بـايـد روشـن بـاشـد حـکـومـت                 
اسالمي ايران االن با اين درجـه از      
عطـف تـوجـه افـکـار عـمـومـي و                 
حساسيت مردم به سـرنـوشـت تـو،       
جرات نميـکـنـد تـرا اعـدام کـنـد،              

 ! اينرا کامال مطمئن هستم
با وجود اينکه ميدانم بسـيـار     
شرايط سختي داري، بـايـد بـدانـي       

االن سرنوشت تو محل تالقي يـک    
جنبش عليه اعدام بـا حـاکـمـيـنـي         
است کـه قـتـل انسـانـهـا را سـاده                  

بـايـد مـانـد و         .  ترين کار ميداننـد 
مقابله کرد، بـايـد راه فـرار را بـر               
اين حکومت بسـت، بـايـد تـرا از             

ايــن .  چــنــگ ايــنــهــا بــيــرون آورد         
نجات تو و موفقيت يـک کـمـپـيـن        
جهاني است که هدفش نجات جان 
همه محکومين به اعدام در ايـران  
و سخت و پر هزينه کردن اعـدام و    
جنايت توسط حاکمين بـيـرحـم در      

 . ايران است
آنها ميگويند براي مقابله بـا    

هـمـه   .  قتل، قتل سازمان ميدهند
مـي بــيــنــنــد کـه در پــرونــده ايــن               
حکومت که بظاهر مخالـف قـتـل      
است، قتل هزاران نـفـر ثـبـت شـده          
است اينها خود بزرگترين قاتـلـيـن    

قتل برايشـان آب حـيـات        .  هستند
است چرا که ميترسانـد و وحشـت       
ايجاد مـيـکـنـد چـرا کـه بـه هـمـه                  
ــه مــرگ و                    ــدهــنــد ک نشــان مــي
زندگيشان در دستهاي اينها اسـت    

و بــايــد در مــقــابــل جــنــايــات و               
بـيـرحـمـي هـا و چـپـاولـگـري ايــن                  

 .جماعت ساکت باشند
 ! ريحانه

ما براي نجـات تـو عـزم جـزم           
کمپين نجات ريحانـه را    .  کرده ايم

با قدرت ادامه خواهـيـم داد و بـا          
فراز و نشيب هاي اين کمپين بايد 

ما بايد کاري کنيـم  .  در گير شويم
ــران، درهــاي                   ــک روز در اي کــه ي
زنـدان شـهـرري بــه انـدازه پـهـنــاي               
شانه هاي تو باز شود و تـو سـالـم        

ايـن  !  از ايـن زنـدان بـيـرون بـيـايـي             
آرزوي ميليونهـا نـفـر و از جـملـه              

 . خانواده تو است
دوستان و دوستداران ريـحـانـه      

 ! جباري
اينک بايد مجددا در ابـعـادي       

. وسيع و جهاني دسـت بـکـار شـد          
اينک بايد کاري کرد کـه دولـتـهـا،       
همه دولتها براي نجات ريحـانـه و     
آزادي او رژيـم اسـالمـي را تـحـت            

از هـمـه کسـانـي       .  فشار قرار دهند
که با پارلمانها در اروپا و کـانـادا     

و امـريـکـا و در هـر جـاي ديـگـر                  
تماس دارند دعوت ميکنيم فـورا    
بــا ايــن نــمــايــنــدگــان، بــا روســاي           
دولتها و با مسئولين حقـوق بشـر     
دولتها تمـاس گـرفـتـه و خـواهـان             
ــهــا بــه                    اعــمــال فشــار فــوري آن
حــکــومــت اســالمــي بــراي آزادي          

 . ريحانه بشويد
از هـمـه عـالقـمـنـدان ريـحـانـه              

 ۲۶دعوت ميکـنـيـم کـه در روز             
جوالي ، روز همبستگي جهاني با 
ريحانه دست به ابتکارات متـعـدد   
زده و بــا بــرگــزاري کــنــفــرانــس،              
ميتينگ، پيکت و بـرنـامـه هـاي         

کمک کنند هـر  ... هنري متنوع و 
 .چه زودتر ريحانه آزاد شود

زنده باد کـمـپـيـن جـهـانـي نـجـات              
 ريحانه جباري 

 زنده باد جنبش عليه اعدام 
مينـا احـدي از کـمـپـيـن جـهـانـي                  

 نجات ريحانه جباري 
 ۲۰۱۴جوالي  ٣

 
 ۱۲ از صفحه  

 
 برای آزادی ريحانه از زندان چه بايد کرد؟ 

 

 ! جوالی روز جھانی عليه سنگسار است۱۱

 ! سخنرانی به مناسبت اين روز تاريخی
 ! بررسی کمپينی که دنيا را تکان داد

 

 کمپين نجات سکينه محمدی آشتيانی ، 
 تير خالص به جنايتی به اسم سنگسار 

 

 مينا احدی : سخنران
 کلن ، آلمان  –آلته فوئر واخه : محل

  ۲۰۱۴جوالی  ۱۱روز جمعه  ۱۷ساعت 
۰۱۷۷۸۲۹۷۸۴۱مھين درويش روحانی : فن تماستل  

 .از ھمه عالقمندان دعوت ميکنيم در اين برنامه حضور بھم رسانند

مـيـتــوانـنــد بــه ايـن پـروســه خــون               
ميتوانند زمـيـنـه سـاز و         .  بپاشند

عامل سياست کثيف پاکسـازي و    
تسويه هاي قـومـي و مـذهـبـي و              

در عين حال بـايـد   .  قبيله اي شوند
تاکيد کنم که در صورت گستـرش  
دامنه تخاصمات خونين در عراق 
اين راه حـل کـمـاکـان مـطـلـوب و                
ــد از                    ــوان ــلــي اســت و مــيــت عــم
ــه تــراژدي                مــخــاطــرات و دامــن

 . انساني در عراق کم کند
اما تا آنجا که بـه مسـالـه راه          

. حـــل مـــطـــلـــوب بـــرمـــيـــگـــردد         
مـا  .  آلترنـاتـيـوهـاي مـا روشـنـنـد            

براي پيروزي يک انقـالب کـارگـري      
انقالبي که تقسيم .  تالش ميکنيم

جهان و انسـانـهـا را بـه کشـور و                  
ملت و قوميت بـي مـوضـوعـيـت          
ميکند و به اين تقسيم بـنـديـهـا و       

راه حـل    .  کشمکشها پايان ميدهد
دوم مــا شــکــل دادن بــه عــراقــي              
سکـوالر و آزاد و بـرابـر و مـرفـه                  
اســت کــه هــمــگــان مســتــقــل از               

مـذهــب و قــومــيــت و مــلــيــت و              
تابعيت به عنوان شهروندان آزاد و   
بـرابــر در جـامــعــه عـراق زنــدگــي             

در غياب امکـان فـوري     .  ميکنند
تحقق چنين اهدافي و در شرايطـي  
که کشمکش و تخاصمات خونيـن  
ملي و مذهبي جامعـه را تـهـديـد         
مـيـکـنــد، مـا خـواهـان اسـتـقــالل               

 . کردستان عراق هستيم
تاکيد مـيـکـنـم، مـا خـواهـان            
استقالل کردستان عـراق هسـتـيـم،       

" دولــت کــردي   " امــا مــدافــع يــک         
ما مدافع اين نيستيم که .  نيستيم

کـردهـا دولـت خـود را تشـکـيــل               " 
، مــا خــواهــان اســتــقــالل           " دهــنــد

کردستان عراق هستيم و براي يـک    
کردستان آزاد و بـرابـر و مـرفـه و               
سکوالر با حکومتي که متضـمـن   
رهايي انسـان از قـيـد و بـنـدهـاي               

مـا  .  موجود باشد تالش ميکنـيـم  
خـواهـان اســتـقـرار يــک جـمـهــوري             
سوسياليستي در کردسـتـان عـراق      

 .*هستيم

 
 ۶ از صفحه  

 
 در باره ضرورت و مطلوبيت استقالل 

 کردستان عراق
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 ١٩٨اطالعیه شماره 

 
تير افشين نديمي فـعـال کـارگـري و          ٤ روز چهار شنبه 

عضـو کـمــيـتــه هــمـاهــنـگــي بــراي کــمـک بـه ايـجــاد                       
تشکلهاي کارگري براي گذراندن يک سال حـکـم زنـدان        

افشـيـن      .خود به زندان مرکزي سنندج منتقل گـرديـد    
نديمي در اين روز خود را بـراي اجـراي اجـراي احـکـام            
دادگاه انقالب اسـالمـي شـهـر کـامـيـاران، خـود رابـه                  
دادگاه معرفي کرد و سپس از طـرف دادگـاه تـحـويـل            
کالنتري محل داده شده و از آنـجـا بـه زنـدان مـرکـزي               

 .سنندج انتقال يافت
قضيه از اين قرار است که افشين نديمي به هـمـراه     
مهرداد صبوري مدتي در سليمانيه عراق مشغـول بـه     

هنگام بازگشـت بـه      ٩٢ آبان  ١٧ کارگري بودند که در 
ايـران تــوسـط نــيـروهـاي اداره اطـالعــات شـهــر بـانــه                     
بازداشت و به اداره اطالعات شهر کاميـاران مـنـتـقـل        

آنها بعد از نزديک به دوماه بـازجـويـي در اداره          .  شدند
اطالعات شهر سنندج، سرانجام به زندان مرکزي شهـر  

 .سنندج منتقل شدند
اين دو فعال کارگري پس از مـدتـي بـدون حضـور           
وکيل مدافع در شعبه يک دادگاه انقالب اسـالمـي در       
شهر سنندج توسط قاضي بابايي محاکمه شـدنـد کـه        

افشين نديمي به اتهام عضويت در کميته همـاهـنـگـي     
سال حبس وبه اتهام تبليغ عليه نظام به يـک سـال      ٥ به 

مـاه     ٨ سال و مهرداد صبوري به  ٦ حبس يعني جمعا 
اما بعـد در دادگـاه تـجـديـد             .حبس محکوم گرديدند

نظر بخاطر عضويت در کميته هماهنگي تبرئه شـدنـد   
بـراي  "  تبليغ عليـه نـظـام     "و احکام زنداني آنها به اتهام 

افشين نديمي به يکسال، و مهرداد صبوري بـه چـهـار        
 .ماه تقليل يافت

افشين نديمي موقـتـاً بـا تـوديـع           ٩٢ اسفند  ٤ در 
وثيقه ي يکصد و سي ميليون توماني، آنهم تـا ابـالغ       

مهرداد صبوري نـيـز پـس از          . حکم قطعي آزاد گرديد
  ٩٢ اسـنـفـد         ٢١ اتمام چهار ماه حبس خود در تاريخ   

 .آزاد شد
افشين نديمي و همه کارگران زنداني بايد از زنـدان    

 .آزاد شوند
 کمپين براي آزادي کارگران زنداني

 ۲۰۱۴ ژوئن   ١٩ ،  ۱۳۹۳  خرداد ٨ 
 

Shahla_daneshfar@yahoo.com 
Bahram.Soroush@gmail.com 
http://free-them-now.blogspot.com 

 
 !شین ندیمی فعال کارگری شھر سنندج راھی زندان شداف

 

 مشخصات و ساعات پخش تلويزيون کانال جديد 
 

 .  در ھاتبرد پخش ميشود" نگاه شما" شبكه تلويزيون  كانال جديد از
 

 : به اين شرح است" نگاه شما"مشخصات 
 عمودي: پوالريزاسيون  ۱۱۲۰۰ : فرکانس

 FEC ۵/۶:   ۲۷۵۰۰ : سيمبل ريت
 

 . نيز قابل دريافت است  GLWIZتلويزيون كانال جديد در
 

 :برای دريافت برنامه از طريق جی ال وايز به آدرس زير مراجعه كنيد
 

         Negah E Shoma   
http://www.glwiz.com/ 

 
 زير مجموعه برنامه ھای فارسی 

 . این مشخصات را به دوستان و آشنایانتان اطالع دهید 
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 عکس از آرشیو

طبق گزارشي که به حزب کمونيست کارگري رسيده اسـت، روز سـوم تـيـرمـاه              
نفر از کارگران پيماني بخش تعميرات پارس جنوبي در  ١٠٠٠تا  ٨٠٠حدود 

طبقه اي پـارس جـنـوبـي            ۱۲عسلويه در مقابل ساختمان  ٣و  ٢و  ١فازهاي 
نيروي حراست و نيروي ويژه وزارت اطـالعـات     .  دست به تجمع اعتراضي زدند

. بالفاصله سررسيدند اما نتوانستنـد اعـتـراض کـارگـران را خـامـوش کـنـنـد                    
کارگران با گرفتن اين قول که تا سه روز ديگر بـيـمـه آنـهـا واريـز مـيـشـود بـه                     

 . تجمع خود پايان دادند
سه ماه بيمه کارگران به حساب واريز نشده و در نتيجه دفترچه هاي بـيـمـه      

کارگران مطالبات ديگري نيز دارند از جـملـه صـاحـب           . آنها تمديد نشده است
شرکت اوج نصر با همدستي ناظر بر کار پيمانکار بخشي از طلب کـارگـران از     
جمله حق اضافه کاري و حق استفاده کارگران از خوابگاه را در ارديبهشت ماه 

همچنين با کارگران سه ماه است قرارداد کـاري بسـتـه        .  باال کشيد و فرار کرد
نشده است و چون دفترچه بيمه آنها تمديد نشده در صورت بـيـمـاري از هـمـان            

کـارگـران کـار طـوالنـي و طـاقـت                .  امکان سطح پائين درماني نيز محرومنـد 
فرسائي دارند و به سطح دستمزد يک ميليون و دويست تا سيصد هزار تـومـان   

کارگران همچنـيـن بـه تـبـعـيـضـات فـاحـش مـيـان خـود و                          .  بشدت معترضند
کارگران ميگويند در حاليکه بـه مـا حـتـي لـبـاس             .  مهندسين اعتراض دارند

کار نميدهند و مجبوريم لباس کهنه سال قبل را استفاده کنيم، شـش نـفـر در        
اين اطاق زندگي ميکنيم و از ساده ترين نيازهاي زندگي در عسلويـه مـحـروم      
هستيم، مهندسين در شرايط بسيار متفاوتي زندگي مـيـکـنـنـد و از امـکـان              
پرواز براي ديدار با خانواده و امتيازات ديگري برخوردارند و کارگران از هـمـه   

 . اين امتيازات محرومند
طبق اين گزارش ناظرين بر کار پيمانکاران، در همدستي با پيمانکـاران و    
رشوه گرفتن از آنها و در همدستي با مسئولين حراست و نـيـروي ويـژه وزارت          

اسـامـي نـاظـريـن        .  اطالعات فشار و زورگوئي به کارگران را تشديد کـرده انـد      
 : فازهاي مختلف که در ميان کارگران بسيار منفورند به اين شرح است

 ١جهانگير ساالري، ناظر فاز 
  ٣و  ٢باقري، ناظر فاز 

  ٥و  ٤مهدي قرباني نژاد، ناظر فارهاي 
  ٨و  ٧و  ٦مهدي عليپور ناظر فاز 

  ١٠و  ٩خليل باغبان، ناظر فازهاي 
 مهندس عبدلي، ريئس کل ناظران و دزدان 

اين مفتخوران و کليه عواملي که در همدستي با مـزدوران حـکـومـت بـه            
کارگران زورگوئي ميکنند و حقوق کارگران را پايمال ميکنند بايد بـا اسـم و         

 . رسم و عکس به همه شناساند
حزب کمونيست کارگري از اعتراضات بحـق کـارگـران عسـلـويـه حـمـايـت                
ميکند و آنها را به خبررساني منظم، تشکيل مجمع عمومي و تصميم گيـري  

 . متحد و يکپارچه فراميخواند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۴ژوئن  ۲۷،  ۱۳۹۳تيرماه  ۶

 
 کارگر عسلویه دست به تجمع اعتراضی زدند  ۸۰۰بیش از 

 
 انترناسيونال

  نشريه حزب کمونيست کارگری
 بھروز مھرآبادی: سردبیر این شماره

 نازیال صادقی: مسئول فنی
  anternasional@yahoo.com: ای میل

 انترناسیونال ھر ھفته روز جمعه منتشر میشود

 
حزب کمونیست کارگری حزب کسانی است که میخواھند جامعه و 

 !دنیای بھتری بسازند
 

حزب کسانی که حاکمیت یک اقلیت مفتخور و بی خاصیت یعنی 
  !طبقه سرمایه دار را غیر عادالنه و ضد انسانی میدانند

 
این حزب حزب کارگران و مردمی است که مصممند به دیکتاتوری و 
بھره کشی سرمایه داران از تولید کنندگـان ثـروتـھـای اجـتـمـاعـی 

حزب انقالب انسانـی بـرای جـامـعـه ای .  برای ھمیشه پایان دھند
 !برابر و انسانی

 
 !به حزب کمونیست کارگری بپیوندید


