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	ر��ان و ,�دم Hزاد"     
شهريور  ۲۹ و  ۲۸ ديروز و امروز 

گارد ويژه جمهوري اسالمي به تجمـع  
کارگران آذرآب اراک که در اعـتـراض     
به باالکشيدن دستمزدهايشان تجـمـع   
کرده بودند با باتوم و گاز اشـک آور و      
گلوله هاي پالستيکي حـملـه کـرد و          
عــده اي را مــجــروح ســاخــت. جــرم             
کارگران اين است که به خيابـان آمـده     
بودند تا دستمزدهاي خـود را کـه بـه          
اندازه يک روز درآمد آيـت اهللا هـا و           
مديران و مقامات حکومتي نيـسـت   
ـيـه            مطالبه کنند. آمده بودنـد تـا عـل
ـيـمـه خـود تـوسـط                نپرداختن سـهـم ب
کارفرما و براي تامين امنيت شغلـي  
ـيـه مـردم                ـق صدايشان را بـه گـوش ب
ـيـرحـمـانـه مـورد حـملـه                  برسانند و ب

 اوباشان حکومت قرار گرفتند. 

اين بيشرمي و جنايت حکومـت  
عليه کارگران را کـل جـامـعـه بـايـد               
محکوم کند. نبايد اجازه داد مشتـي   
مفتخور که شغـلـي جـز اخـتـالس و            
تحميل فقر و بيحقوقـي بـه اکـثـريـت          
زحمتکش جامعه ندارند براي سـر پـا     
ـفـور خـود             نگهداشتن حـکـومـت مـن
ـنـد. ديـروز              ـتـي بـزن دست به هر جنـاي
ـپـه را مـورد            کارگران نيشکر هفـت ت
هجوم قرار دادند و دهها نفر از آنها را 
ـبـل از آن                  ـيـدادگـاه کشـانـدنـد، ق به ب
ـنـد و       کارگران آق دره را به شالق بسـت
امـروز ســرکــوبــگــران خــود را ســراغ          
کارگران اراک فرستادند. کارگراني که  
ــوق                ــل ســرقــت مــاهــهــا حــق ــدلــي ب
چندرغازشان حتـي امـکـان تـامـيـن           
حداقل نياز فرزندان محصل خـود را      
ـلـي نـدارنـد.                 در شـروع سـال تـحـصـي

کارنامه اين حـکـومـت پـر اسـت از              
جنايت در حق کارگران از شـالق زدن    
آنها تا زنداني کردن رهبران کارگري و 
معلمان مـعـتـرض. حـکـومـتـي کـه              
ميليارد ميليارد صرف هـم پـالـکـي         
هاي جنايتکارش در سوريه و عراق و 
لبنان و فلسطين ميکند و تمام سـران  
و مــقــامــات  و آيــت اهللا هــايــش                 
ـيـاردي             ـل کارنامه اي پـر از دزدي مـي

 دارند. 
اعتراض کارگران اعتراض هـمـه   
ما است و حمله به آنها حمله به هـمـه   

ـيـت                 ما است. کـارگـران رفـاه و امـن
شغلي ميخواهند، طب و تـحـصـيـل       
ـيـکـاري             ـيـمـه ب رايگان ميخواهنـد، ب
ــراض و             ــد، آزادي اعــت ــخــواهــن مــي
اعتصـاب و تشـکـل مـيـخـواهـنـد،               
ـنـهـا     حرمت و منزلت ميخواهند و اي
خواست هاي شما اکثريت مـردم ايـن     
کشور است. خواست هاي همه شـمـا      
کارگران و معلمان و بـازنشـسـتـگـان          
است. خواست جواناني اسـت کـه نـه         
کاري دارند نه بيمه اي به آنها پرداخت 
ميشود. ايـن صـف قـدرتـمـنـدتـر از               
ـقـش        هميشه به ميدان آمده است و ن
مهمي در پيشروي کل جامعـه دارد.    
اين صـف شـايسـتـه حـمـايـت هـمـه                  
مردمي است کـه قصـد سـرنـگـونـي           

 حکومت ننگين اسالمي را دارند. 
با تمام قوا بايد اين صف را عليه 

ـقـويـت کـرد. جـنـايـت                اقليت حاکم ت
ـبـايـد بـي              حکومت عليه کـارگـران ن
پاسخ بماند. از کارگران کليـه مـراکـز       
کارگري، از بازنشستگان و معلـمـان،   
دانشجويان و نويسندگان، هنرمنـدان  
ـيـه         ـل پيشرو و ورزشکاران آزاده و از ک
ــوق انســان              ــع حــق ــهــادهــاي مــداف ن
ميخواهيم حمله به کـارگـران اراک را       
قاطعانه محکوم کنيد و بـا خـواسـت      
معرفي و مـحـاکـمـه فـرمـانـدهـان و             
مقاماتي که دستور سرکوب کارگران 
را دادنــد، هــمــبــســتــگــي تــان را بــا            
کارگران معترض آذرآب و هپـکـو در     

 اراک تقويت کنيد. 
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ـبــش کــارگـري در ســالـهــاي            جـن
گــذشــتــه بــه ســنــت هــاي نــويــن و               
شکوهمندي دست زده است. حضـور   
خانواده هاي کارگري در اجتمـاعـات   
اعتراضي، همبستگي ميان کارگران 
و معلمان که هرروز عـمـق و دامـنـه         
بيشتري پيدا ميکند، هـمـبـسـتـگـي       
دانشجويان با کارگـران، مـعـلـمـان و          
بـازنشــسـتــگـان، مـبــارزه مــتـحــد و            
همزمان کـارگـران هـپـکـو و آذرآب              
ــراضــات              اراک، دســت زدن بــه اعــت
سراسري توسط کارگران مخابرات و   
ــلــمــان و                    فشــار قــوي بــرق، مــعـ
بازنشستگان و بخش هاي ديگري از   
ـيــه                 ـبـش کــارگـري، کـمـپــيـن عـل جـن
امنيتي کردن اعتراضات و مـبـارزه       
بــراي آزادي کــارگــران و مــعــلــمــان            
زنداني، همبستگـي بـاشـکـوه مـردم          

تهران و ساير شهرها با کارگران آتـش  
ـبـال فـاجـعـه پـالـسـکـو،                   نشانـي بـدن
خواندن سرودهايي که يادآور روزهاي 

ـقـالب آتـي را             ۵۷ انقالب  است و ان
يادآوري ميکند در راهپيمايـي هـاي     
ـيـه هـاي کـارگـران و                  ـيـان کارگـران، ب
مــعــلــمــان زنــدانــي و تشــکــل هــاي           
ـنـهـا هـمـه سـنـت هـاي                   کارگـري، اي
ارزشمندي است که چهـره تـازه اي و         
وزن ســيــاســي تــازه اي بــه جــنــبــش            

 کارگري داده است. 
اقدام کارگران آلومينيوم المهدي 
در نوع خود تازه و بسيار مهم است و 
مقدمه يک جنبش وسيع همبستگي 
کارگري اسـت. جـا دارد ايـن اقـدام                
ـلـف                 توسـط کـارگـران مـراکـز مـخـت
کارگري در سـراسـر کشـور و بـطـور              
مشخص شرکت هاي واگـن پـارس،       
کمباين سازي و ماشين سازي اراک،   

به عنوان شيوه اي از همبسـتـگـي بـا       
ـتـه     هم طبقه اي هاي خود بدست گـرف
شود و هر تـعـرضـي بـه کـارگـران بـا              
موجي از اعتراض به سرکوبـگـران و     
همبستگي بـا کـارگـران پـاسـخ داده            

 شود. 
کارگـران آذرآب و هـپـکـو اراک             
ـنـد. بـايـد              ـت شايسته بيشترين حـمـاي
آمرين و سازماندهنـدگـان حـملـه بـه          
کارگران معرفي و محـاکـمـه شـونـد.        

کارگـر   ۱۲ خبرها حاکي از بازداشت 
ايــن دو کــارخــانــه اســت. کــارگــران            
ـيـد      بازداشتي بايد فورا و بدون هيچ ق
و شرطي آزاد شوند و به خواست هاي 
کارگران بايد فورا جـواب داده شـود.       
همـبـسـتـگـي بـا کـارگـران آذرآب و                 
هپکو گام مهمي در اتحاد کـارگـران     
براي مقابله با سرمايه داران و دولـت    

 سرکوبگر آنها است. 
 

زنده بايد کارگران آلومينيوم المهدي 
 در هرمزگان

زنده باد همبستگي سراسري با 
 کارگران اراک
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* طبق خبري که به حزب رسيده 

شهريور  ۳۰ است شب گذشته 
   کارگران بازداشتي آزاد شدند.

 ۱ از  صفحه  
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مخالفان قانون جديد کار که تعرضي اساسي از جـانـب دولـت فـرانسـه            
سپتامبر براي دومين بار به خيابان  ۲۱ عليه طبقه کارگر است ، امروز 

ـازه شـروع کـار              ها سرازير شدند. مخالفان ميگويند اين اعتـراضـات ت
  است.
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اعتراضات يکساله شما کارگران هپکو و آذرآب و وحشـيـگـري    
حکومت عليه شما، توجه نه تنها مردم اراک بلکه توجه بسيـاري از    
کارگران و مردم در سراسـر کشـور را بـه خـود جـلـب کـرده اسـت.                       

شهريور، سرودهـا و     ۲۹ و  ۲۸ تجمعات اعتراضي شما در روزهاي 
ـان،        شعارهاي شما عليه مزدوران حکومت، اتحاد و همبسـتـگـي ت
شهامت و پافشاري تان، همچون نقطه درخشاني براي هـمـيـشـه در       
تاريخ مبارزه عادالنه کارگران و مردم عـلـيـه حـکـومـت اسـالمـي               

 سرمايه داران و اوباش آنها ثبت خواهد شد.  
شما در طول سالها مبارزه عليه سرمايه داران و دولـت آنـهـا و            
بويژه در طول مبارزات مستمر يکسال گذشته، تـجـارب ارزنـده اي          
در اعتصاب و تجمع و جلب حمايت مردم بدست آورده ايد. امـا بـه        
موازات اين،  ماهيـت حـکـومـت اسـالمـي و نـقـش ارگـان هـاي                       
مختلف آن، از سيستم قضايي تا نيروهاي مسلح، از وزارت کـار و      
استانداري تا مجلس و دولت و ساير ارگان هاي محـلـي و مـرکـزي         
ـار سـتـم                حکومت را روشن تر از هميشه شناخته ايد. سـرود "زيـر ب
نميکنيم زندگي" و شعار "مشکل ما حل نشه اراک قيامت ميـشـه"     
و يا شعار "يه اختالس کم بشه مشکل ما حل ميشه"، بيان خشم و     
ـلـيـونـهـا نـفـر در                نفرت اکثريت مردم کارگر و زحمتکش اراک و مـي

سراسر کشور عليه حکام دزد و جنايتکاري است که بـراي چـاپـيـدن       
ـاز                    کارگران به نيروي انتظامي و گارد ويـژه و سـرکـوب و زنـدان نـي
دارند. به گله اي از آخوندها و آيت اهللا ها و مسجد و امامزاده بـراي     
گمراه کردن و تحميق مردم نياز دارند. اما ترديدي نداشته باشيد کـه   
شعار مزدور برو گمشو عليه گارد سرکوب دولت سرمايه داران کـه      
در تجمع کارگران آذرآب سر داده شد، فردا توسط ميليون ها نفر در   
سراسر کشور تکرار خواهد شد. اينرا رهـبـران جـمـهـوري اسـالمـي             
بيش از هر کس ميدانند و بيـخـود نـيـسـت کـه مـانـور وحشـت از                    

 اعتراضات کارگري براي اوباششان ترتيب ميدهند.  
خواست هاي شما، پـرداخـت فـوري حـقـوق مـعـوقـه، افـزايـش                   
دستمزد باالتر از هزينه سبد زندگي، امنيت شغلي، بيمـه بـيـکـاري       
براي يک زندگي انساني، طب رايگان و تـحـصـيـل رايـگـان، آزادي               
کامل اعتراض و تجمع و تشکل، خواست کـارگـران سـايـر مـراکـز             
کارگري و خواست هزاران جوان بيکـار و هـزاران کـارگـر اخـراجـي،               
خواست هزاران معلم و پرستار و کارمند زحمتکش و بازنشستگـان  
هم هست. مردم اراک با خواست هاي شما و مبارزه شـمـا هـمـدل و          
هم جهت هستند و جا دارد قاطعانه از شما حمايت کنند. اما کليـد   

 جلب حمايت مردم در دست شما است.  

تجمعاتتان را همراه با خانواده هايتان به مرکز شهر بـکـشـانـيـد،      
مردم شهر را به حمايت از خود فـرابـخـوانـيـد و هـرچـه مـيـتـوانـيـد                     
خبررساني کنيد. خواست هايتان را بر پالکاردهاي بزرگ بنـويسـيـد     
ـا         و در معرض ديد مردم قرار دهيد. نگذاريد حاميان حکومـت و ي
عناصر فريب خورده شعارهاي مذهبي سردهند و مردم را از شـمـا       
ـلـيـد                        دور کنند. اينها کليد جلب توجـه و هـمـبـسـتـگـي مـردم و ک
موفقيت شما است. مطمئن باشيد که با اينکار مزدوران حکـومـت    
ـاش سـرمـايـه             را بدرجه زيادي فلج خواهيد کرد. با اينکار حـملـه اوب

 داران به شما بسيار دشوارتر خواهد شد.  
ـا   ما نيز در حزب کمونيست کارگري و در تلويزيون کانال جديد ب
تمام قوا در کنار شما هستيم. دشمنانتان و شگردهاي آنها را افشـا      
ميکنيم، خواست هايتان را همه روزه منعـکـس مـيـکـنـيـم، خـبـر              
اعتراضاتتان را بدون وقفه منتشر ميکنيم و مردم را به حـمـايـت از      
شما تشويق ميکـنـيـم. از مـردم اراک مـيـخـواهـيـم قـاطـعـانـه از                           
ـانـي     اعتراضات و خواست هاي بحق کارگران آذرآب و هپکو پشتيـب

 کنند.  
 اصغر کريمي از طرف حزب کمونيست کارگري ايران  

 ۲۰۱۷ سپتامبر  ۲۰ ، ۱۳۹۶ شهريور  ۲۹ 
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ـار ديـگــر            ۲۸ امـروز     شـهـريــور ب

کـارگـر کـارخـانـه هـاي            ۳۰۰۰ حدود 
آذرآب و هپکو در اراک هـمـزمـان بـه             
خيابان آمدند تا عـلـيـه ظـلـم و سـتـم              
سرمايه داران و دولـتـشـان اعـتـراض            
کنند. کارگران هـپـکـو در مـجـاورت           

"زير بار ستم نميـکـنـيـم       کارخانه سرود
خـوانـدنـد و کـارگـران آذرآب             زندگـي"  

تـهـران را      -عبور و مرور در جاده اراک
ـا        صـداي اعـتـراض       متوقف کـردنـد ت

خود را که صداي مييلـون هـا نـفـر از           
مردم عـلـيـه فـقـر و بـيـکـاري و بـي                      
حقوقي و فساد و ستم هاي همه جانبه 
نظام اسالمي است به گـوش ديـگـران        
بــرســانــنــد و حــکــومــت را وادار بــه              
پاسخگويـي بـه خـواسـت هـاي خـود               

 کنند.
کارگران آذرآب که شـاهـد حضـور      
تعداد زيادي از اوباش حکومت بودنـد  
شعار ميدادند کارگر بيچاره کتک زدن 
نداره و با اين شعار سرکوبگران دولـت    
را در حضور مردم تحقير مـيـکـردنـد.     
فــرمــانــده ســرکــوبــگــران خــطــاب بــه          
کارگران و در مقابل اين شـعـار اعـالم      
کرد که هيچکس حق نـدارد بـه شـمـا           
برخورد کند ولي لحظاتي بعد دسـتـور   
ـا مـرعـوب            ـا ب تيراندازي هوايي داد ت

و  کردن کارگران آنـهـا را عـقـب بـرانـد            
موقعي که تيراندازي هـوايـي هـم بـي         

ـا گـاز      نتيجه ماند مزدوران گارد ويژه ب
ـاتـوم بـه جـان کـارگـران                     اشـک اور و ب
افــتــادنــد و تــعــدادي از کــارگــران را             
ـا            مجروح کردند. کارگران يـک صـدا ب
شعار مزدور بروگمشو در مقابل آنـهـا     
ـادنـد و اعـالم کـردنـد کـه فـردا                    ايسـت
بــرمــيــگــردنــد. دوره مــرعــوب کــردن         
کارگران گذشته اسـت ايـن حـکـومـت          
است که با مانور ضـد "اغـتـشـاشـات         

وحشتش از کارگران و مـردم     کارگري" 
به ستوه آمده را بـه نـمـايـش گـذاشـتـه            
است. وحشيـگـري امـروز حـکـومـت            
اسالمي عـلـيـه کـارگـرانـي کـه مـزد                 
ـاال کشـيـده انـد بـي             ناچيزشان را هم ب

 جواب نخواهد ماند.
ـارهـا             کارگران اين دو کـارخـانـه ب
ـا     دست به تجمع و راهپيمايي زده اند ت
حقوق چندرغاز خود را که چندين مـاه  
پــرداخــت نشــده دريــافــت کــنــنــد و              
کارفرماها را وادار کنند سـهـم بـيـمـه          
خود را پرداخت کنند. کارگران هپـکـو    
ـار     از زمستان سال قبل تاکنون دهها ب
تجمع و راهپيمايي کرده اند و کارگـران  
ــبــارزات خــود را از                   ــز م ــي آذرآب ن
ارديبهشت امسال گسترش داده انـد و    
ـار اسـت کـه حــدود                    ايـن چـنـدمـيـن ب

کـارگـر ايـن دو کـارخـانـه بـه                 ۳۰۰۰ 
تجمعات و راهپيمايي هاي هـمـزمـان      
دست ميزنند تاچندرغاز حقـوق خـود     

را کــه يــک دهــم حــقــوق مــديــران و                
مقامات و آيت اهللا ها هم نـيـسـت از        

 حلقوم مفتخوران بيرون بکشند.  
دهـهــا هــزار کــارگـر و مــعــلــم و              
پــرســتــار و بــازنشــســتــه در اراک بــا              
مشکالت مشابهي دست و پنجه نـرم  
ميکنند، هزاران جوان بيکار و هـزاران  
کارگر بيکار ديگر در اين شهر در فـقـر   
و محروميت به سر ميبرند و بر مـتـن     
چنين فضايي در اين شـهـر اسـت کـه           
ـاي                 ـايــي هـ ــيــمـ ـارگــران در راهــپ کـ
شــهــريــورمــاه خــود شــعــار مــيــدادنــد        
مشکل مـا حـل نشـه اراک قـيـامـت               
ميشه و با سرود زير بار ستم نميکنيـم  
ــر مــردم                ــم ب ــدگــي، فضــاي حــاک زن

زحمتکـش و خشـمـگـيـن در اراک و                
 سراسر کشور را نمايندگي کردند.  

افزايش دستمزد باالتر از هـزيـنـه        
سبد زندگي، پـرداخـت فـوري حـقـوق            
مــعــوقــه و رفــع مشــکــالت بــيــمــه             
ـا         کارگران، امنيت شغلي و نيـز کـار ي
بيمه بيکاري براي جوانان و بـيـکـاران        
شهر از جمله مطالبات فوري است کـه  
ميتواند اکثريت مردم زحمتکش ايـن    
شهر را عليه ظلم و ستم سرمايه داران   
و حکومت اسالمـي شـان مـتـحـد و            
يکپارچه به ميدان آورد. ما بار ديـگـر      
بر حضور خـانـواده هـاي کـارگـري در            
تجمعات اعتراضي که نقشي کلـيـدي   
در تـقـويـت مـبـارزات کـارگـران دارد              

تاکيد ميکنيم. از مردم مـعـتـرض و         
آزاديخواه اراک نيز ميخواهيم فعـاالنـه   
از خواست هاي کارگران حمايت کننـد  
ـا           و صف آنها را تقويت کنند. تـنـهـا ب
قـــدرت نـــيـــروي مـــا و اتـــحـــاد و                 
همبستگـي و بـه مـيـدان آمـدن کـل                 
نيروي ما است که مـيـتـوان سـرمـايـه         
داران و حکومتشان را عـقـب رانـد و          
 خواست هاي خود را به کرسي نشاند.  
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نظرهاي قبلي خود از برگزاري هـمـه     
پــرســي و ايــجــاد دولــت مســتــقــل            
کردستان عراق دفاع کرده ايد. قـبـل      
از اينکـه در مـورد وضـعـيـت حـاد               
فعلي نظر شما را جويا شويـم، بـراي     
خوانندگان انتـرنـاسـيـونـال تـوضـيـح           
دهيد که چه تفاوتي بـيـن سـيـاسـت          
حزب و سياست بارزاني و نتانـيـاهـو    
در دفــاع از بــرگــزاري رفــرانــدوم و             
 تشکيل دولت کردستان وجود دارد؟

 
  :�نتانياهو وبـارزانـي     ��6 �38ا�

ــاي                 ــيـــروهـ ــا و نـ و کـــال دولـــتـــهـ
ناسيوناليست مدافـع اسـتـقـالل هـر          
يک بدنبال منافع و اهداف ويژه خـود  
هستند. نتانياهو تصور ميکند کـه     
با استقالل کردستان عراق موقعيـت  
دولـتــهـاي مـخــالــفـش در مــنـطــقــه            
ــت                تضــعــيــف خــواهــد شــد و دول
متبوعه اش در وضعيت مستحـکـم   
تري قرار خواهد گـرفـت. نـيـروهـاي           
ناسيوناليست  کرد خواهان تشکيـل  
"کشور خودي"، سلطه بـر مـنـابـع و              
بازار ملي کار و سرمايه و "استقالل" 
بورژوازي کرد در استثمـار کـارگـران      
"خـــودي" هســـتـــنـــد. ايـــن هـــدف              
اســتــراتــژيــک و پــايــه اي بــورژوازي          
استقالل طلب در هـمـه جـاي دنـيـا              
است. در مورد کردستان عـراق نـيـز       

 اين امر صادق است. 
از سوي ديگر از ديدگاه کارگران 
و توده مردم زحمـتـکـش، اسـتـقـالل         
بعنوان راه حـلـي بـراي رفـع سـتـم و               

تبعيض ملي، ميتواند موضوعيـت  
و مطـلـوبـيـتـي داشـتـه بـاشـد و در                  
شرايط معيني، نظير شرايط امـروز    
در کردستان عراق، اين تنها راه حـل  

اي    ممکن است. در يک سـطـح پـايـه       
تري اسـتـقـالل  و تشـکـيـل کشـور                  
مســتــقــل مــيــتــوانــد تــوهــمــات و           
تعصبات ملي و ناسيوناليـسـتـي را      
کنار بزند و شرايط مساعدتري براي 
پيشرفت مـبـارزه طـبـقـاتـي عـلـيـه                
بورژوازي "خـودي" فـراهـم بـيـاورد.              
بنابرين اسـاسـا و بـطـور عـمـومـي                
بورژوازي و  طـبـقـه کـارگـر اهـداف             
کامال متفاوت و حتي متضـادي را    
از حل مساله ملي از طريق رفراندوم 
و تشکـيـل کشـور مسـتـقـل دنـبـال               

 ميکنند.  
ــدوم اخــيــر در             در مــورد رفــران
کردستان عراق نيز همين عـوامـل و     
اهداف عمومي صدق مـيـکـنـد. در        
عين حال اين رفـرانـدوم در شـرايـط           
کامال ويژه و بـيـسـابـقـه اي انـجـام                
ميشود که به نظر من تقـابـل مـيـان       
اهداف و سياستهاي کمونيسـتـهـا و      
نيروهاي ناسيوناليست را بـيـش از         
پـيــش بــرجسـتــه مــيـکــنــد. احــزاب            

سـال     ۲۵ ناسيوناليست کرد بيش از 
است که عمال در کـردسـتـان عـراق           
حاکم هستند. و در استثمار و بـهـره      
کشي از کارگران "خـودي" و غـارت         
منابع و ثـروت جـامـعـه از چـيـزي                 
فروگذار نکرده اند. از سـوي ديـگـر،       
مساله ستم و تـبـعـيـضـات مـلـي و            
کشمکـش مـيـان بـورژوازي کـرد و              

عرب (که در زمان صدام بـه شـديـد       
ترين وجه وجود داشت) عمال تا حـد  
زيادي حل شده است و ايـن شـرايـط        
باعث شده توده مـردم در کـرسـتـان           
عراق به مـاهـيـت ضـد کـارگـري و               
ارتجاعي احزاب ناسيوناليست کـرد  
در تجربه هر روزه خود بيش از پيـش  
ــهــاســت               ــد. امــروز مــدت ــبــرن پــي ب
کشــاکــش و مــبــارزه طــبــقــاتــي در          
کردستـان عـراق، مـثـل هـر کشـور               
ديگري، حول مساله سلطه سـرمـايـه    
دارن مـــفـــتـــخـــور و مصـــائـــبـــي            
نظيربيکاري و فقر و گراني و تورم و   
بيحقوقي و بي تامينـي کـارگـران و        
توده زحمتکـش مـردم، بـرجسـتـه و            
قطبي شده اسـت. در ايـن شـرايـط،            
ــزاب              ــراي احـ ــقـــالل بـ ــتـ ــرح اسـ طـ
ناسيوناليست حاکم، تـالـشـي بـراي         
ــه و               ــردن صــورت مســال عــوض ک
تثبيت موقعيت خود در حـاکـمـيـت       
اسـت. مشــخــصــا بــارزانــي در پــي           
آنست که با طرح اين مسـالـه حـتـي       
اگر به جـدائـي و اسـتـقـالل مـنـجـر                 
نشود، امتيازات بيشتـري از دولـت       
مــرکــزي بــگــيــرد و بــخــيــال خــود             
موقعيت اش در دولـت اقـلـيـمـي را          
تقـويـت کـنـد. از نـظـر کـارگـران و                     
کمونيستـهـا بـر عـکـس، اسـتـقـالل               
ميتواند آخرين توهمات نسـبـت بـه        
احزاب ناسيوناليسـتـي را از مـيـان           
بـردارد و شـرايــط مسـاعــدي بــراي            
تقابل مستقيم و رودررو با بورژوازي 
کرد و احـزاب حـاکـمـش را فـراهـم                 
آورد. از اين نقطه نظر، استقالل براي 

کارگران حلقه مهمـي در تـقـويـت و           
تشــديــد مــبــارزه عــلــيــه بــورژوازي          
"خودي" است کـه نـزديـک سـه دهـه                
است خـون مـردم کـردسـتـان را در                
شيشه کرده است. اينـکـه عـمـال در          
کردستان مستقل شرايط مبارزه چـه  
شکلي بخود خواهد گرفت تماما بـه  
مواضع و سـيـاسـتـهـا و عـمـلـکـرد                
نــيــروهــاي چــپ و کــمــونــيــســت در          
برخورد بـه مسـالـه هـمـه پـرسـي و                  
استقالل بسـتـگـي دارد. از هـمـيـن              
امروز بايد بروشني توضيح داد کـه      
چرا و با چه اهداف و خـواسـتـهـائـي          
بايد توده کارگران و مردم زحمتکش 
در رفراندوم شرکت کنند و بـجـدائـي    
ــل                     ــابـ ــقـ ــد و در مـ ــنـ ــدهـ راي بـ
ناسيوناليستها چه اهداف و منافعي 
را دنبال ميکنند.  تـبـلـيـغ  و آگـاه               
ساختـن جـامـعـه از ايـن اهـداف و                 
سياستهاي مـتـفـاوت و مـتـقـابـل،              
اولين ثمره طرح مسالـه رفـرانـدوم و        

 جدائي در شرايط امروز عراق است.   
 


ــ�ان:   Mحـزب کـمـونـيـسـت         �'
کارگري از مـدتـهـا قـبـل، در سـال                 

يعني چـهـار سـال  پـس از                ۱۹۹۵ 
اولين حمله آمريکا به عراق و ويـران    
کردن آن کشور، راه حل مسالـه کـرد     
در عــراق را بــرگــزاري رفــرانــدوم و             
تشکيل دولت کردستان اعالم کـرده    
بود. آيا همه جوانب سياست و طـرح   
رفراندوم حزب کمونـيـسـت کـارگـري        
در آنزمان تا امروز بقوت خود باقـي  
است و اکنون شما صرفا بر آن تاکيد 
مي گذاريد، و  يـا جـوانـبـي از آن                 

 سياست تغيير يافته است؟
  :�شرايـط تـغـيـيـرات        ��6 �38ا�

زيادي کرده است اما اساس مسـالـه   
و موضع ما تغييري نکرده است. به  
نظر من روند اوضاع در چـنـد دهـه          
اخير بر حقانيت موضع ما در دفـاع  
از برگزاري رفراندوم و جدائـي بـيـش      

 از پيش صحه گذاشته است. 
تا آنجا که به رفـرانـدوم مـربـوط       
ميشـود مـا در هـمـه مـواردي کـه                 

مـثـال در        -مساله ملي وجود دارد 

مورد کردسـتـان عـراق و تـرکـيـه و               
خواهان حل اين مساله   -سوريه نيز

از طريق رفـرانـدوم و رجـوع بـه راي             
مردم در يک شـرايـط کـامـال آزاد و           
دموکراتيک هستيم. اما موضع مـا    
در قبال جدائي يـکـسـان نـيـسـت و             
کامال به شـرايـط مشـخـص در هـر            
مورد بستگي دارد. ابتدا بگويم کـه     
ما حل مسله ملي را تـنـهـا بـه دو             
شيوه ممکن ميدانيم:  باقي مـانـدن     
مردم تحت ستم ملي در چهار چـوب  
ــدان               ــرون ــوان شــه ــن ــع ــک کشــور ب ي
متساوي الحقوق و يا، اگـر ايـن راه         
حل ممکن نبود و يـا چشـم انـدازي          
براي تحقق آن وجود نداشت، جدائـي  
و تشـــکـــيـــل کشـــور مســـتـــقـــل.           
آلـتـرنـاتـيـوهـاي بـيـنـابـيـنـي نـظـيــر                   
ــاري و                ــت ــخ ــودم ــســم و خ ــي ــدرال ف
خودگرداني و غيره از نظر ما راه حل 
مساله ملي و ستـم مـلـي  نـيـسـت             
بلـکـه بـرعـکـس عـامـل تشـديـد و                  
 تثبيت و نهادينه کردن مساله است. 
تا آنجا که به شرايط کـردسـتـان      
عراق مربوط ميشود اساسا بخاطـر  
وضعيت بهم ريخته  جامعه و فـعـال   
مايشائي نيروهاي فـوق ارتـجـاعـي         
اسالمي و قومي و ناسيونالـيـسـتـي     
در کل کشورعراق، مساله ماندن در 
چــارچــوب يــک کشــور بــعــنــوان                
شهروندان متساوي الحقـوق اسـاسـا      
موضوعيتي پيدا نميکند. ايـن يـک      
دليـل پـايـه اي مـا در حـمـايـت از                    
جدائـي کـردسـتـان از عـراق اسـت.               
امروز فاکتور ديـگـري نـيـز بـه ايـن               
شرايط اضافه شده است: حـاکـمـيـت      
احـزاب نــاســيــونــالــيــســت و فــقــر و           
بيحقوقي که درنزديک به  سه دهه بر 
جامعه حاکم کرده اند، توده کارگر و 
مردم زحمتکش کردسـتـان عـراق را        
مسـتـقــيـمـا و بـالواســطـه رودرروي             
احــزاب "خــودي" قــرار داه اســت و               
جدائي ميتواند اين تقابل را به نـفـع     
کارگران و توده مردم کامال تـغـيـيـر       
بدهد. بعنوان مثال سرنگوني دولـت   
اقـلـيــمـي و خـلــع يــد اقـتــصـادي و                 

 ۵ صفحه  
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با نزديک شدن تاريخ برگزاري رفراندوم در کردستـان عـراق،     
مخالفت خواني ها با آن تشديد شده است. هشدار، تهـديـد    
و زبان زور اينروزها فضا را پر کرده است. دبيرکل سازمـان   
ملل آنتونيو گوترش هشدار داده است و خواهان توقف اين 
روند شده است. نخست وزير عراق حيدر عبادي گفته است  
که در صورت بروز خشونت در برگزاري همه پرسي استقالل 

عـالـي      کردستان به دخالت نظامي متوسل مي شود.ديوان 
عراق رفراندوم استقالل کردستان را غـيـرقـانـونـي خـوانـده              
است. علي شمخاني دبير شورايعالي امنـيـت مـلـي ايـران           
اعالم کرد که جمهوري اسالمي فقط دولت واحد عـراق را      

شناسد و اعالم داشته است که همـه گـذرگـاه       رسميت مي به
هاي مرزي با کردستان را خواهند بست. قاسم سليماني در  
يک اظهار نظر گفته است که ديگر مانع حشدالشعبي براي 
حمله به اربيل نخواهد بود. اردوغان اعالم کـرده اسـت کـه         

ـيـم کـردسـتـان مـوضـع                  ـل آنکارا و بغداد درباره رفـرانـدوم اق
واحدي دارند ودولت ترکيه، تمامـيـت عـراق را بـرسـمـيـت              
ميشناسد. ارتش ترکيه در آستانه برگزاري رفراندوم مـانـور    
نظامي برگزار کرده است. در اين ميان، بنيامين نتانيـاهـو    
ـيـم                 ـل ـقـالل اق ـيـل از اسـت مجددا تاکيد کرده است که اسـرائ

در شمال عراق حمـايـت    «دولت کرد»کردستان و تشکيل 
کند. عربستان موضع فعالي ندارد. آمريکا موقـعـيـت     مي

پيچيده اي در عراق و منطقه دارد و به همين خاطر موضع 
مبهمي دارد، هر چند گفته اسـت کـه مـخـالـف بـرگـزاري                
رفراندوم است. فضاي عمومي در کردستان عراق حـمـايـت     
از برگزاري آن است. احزاب کمونيست کارگري در عـراق و       
ـيـسـت کـارگـري ايـران، از بـرگـزاري                   همچنين حزب کمـون
رفراندوم و ايجاد دولت مستقل کـردسـتـان حـمـايـت کـرده            

 است. در اين رابطه با حميد تقوايي گفتگو ميکنيم.

 



 5 ۷۳۰شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

 

سياسي از بورژوازي در بـخـشـي از        
کشور عراق قابل تصور نيست ولـي  
در کشور مسـتـقـل کـردسـتـان ايـن            
مبارزه  کـامـالمـوضـوعـيـت پـيـدا           
ميکند، بجلو رانـده مـيـشـود و در           
مـــحـــور قـــرار مـــيـــگـــيـــرد. مـــا            
کمونيستها هميشه حل مساله ملي 
را يک پيش شـرط رشـد و تـعـمـيـق             
مبارزه طبـقـاتـي در مـيـان "مـلـت               
تحت ستم" دانسـتـه ايـم و شـرايـط               
امروز کردستان عراق يک نمونه بارز 

 اين واقعيت است. 
 


�ان:   Mعـده اي مـعـتـقـدنـد           �'
برگزاري همه پرسي و تشکيل دولت 
کردستان به قـدرت گـيـري بـيـشـتـر            

کـه مـردم        -احزاب ناسيوناليسـت    
کردستـان از حـاکـمـيـت آنـهـا رنـج                 
بســيــاري کشــيــده انــد و از آنــهــا               

منجر خـواهـد شـد و لـذا           -متنفرند
حـمـايــت از بـرگــزاري رفــرانـدم، در             
خدمت مستحکمتـر کـردن تسـلـط         
حاکميت ارتجاعي ناسيـونـالـيـسـت      
ها بر مردم کردستان خواهد بود. در 

 اين مورد چه نظري داريد؟ 
  :�ممـکـن اسـت      ��6 �38ای

جــدائــي در کــوتــاه مــدت و بــطــور            
موقت و گذرا رونقي به کـار احـزاب     
ناسيوناليستي بـدهـد ولـي ورق بـه           
سرعت برخواهد گشت. به نظر مـن     
ــم در                ــتــن احــزاب حــاک ــرار گــرف ق
کــردســتــان بــه عــنــوان يــک دولــت            
مستقل به  رسوائي و بي اعـتـبـاري    
و تضعيف هر چه بيشـتـرمـوقـعـيـت       
آنها منجر خواهد شد. کمـا ايـنـکـه        
تغـيـيـر مـوقـعـيـت ايـن احـزاب از                  
اپوزيسيون دولت مرکـزي در زمـان       
صدام به دولت اقليمي، آنـهـا را در         
ميان توده مردم بسيار رسواتر و بي 
آبروتر کرد. تشکيل دولت مسـتـقـل     
آخرين حلقه در اين سـيـر قـهـقـرائـي         
بورژوازي کرد و بچالش کشيده شدن 
تمام و کمال او از جانب طبقه کارگر 
و توده مردم زحمتکش خواهد بـود.  

 -همين امروز در موارد مـخـتـلـفـي     
نظير عدم پرداختن حقوق کارمنـدان  
دولت که مدتهاست به يـک مسـالـه        
مــزمــن و مــورد اعــتــراض مــردم            

دولت اقـلـيـمـي دولـت         -تبديل شده
مرکزي را بعنوان عامل و مسـئـول       
اصلي اين وضـعـيـت بـمـردم نشـان             
ميدهد. در مورد تجارت خارجي و    

ــت                  ــي ــال وضــع ــت و ک ــف ــروش ن ف
نابسامان اقتصادي نيز سياستـهـاي   
دولت مـرکـزي بـهـانـه و دسـتـاويـز                 
هميشگي احزاب حاکم در کردستان 
بوده است. بعبارت ديگر نفس تعلق  
اقليم کردسـتـان بـه کشـور عـراق و              
بــهــانــه رابــطــه "نــابــرابــر" و "غــيــر               

دولتي  -منصفانه" با دولت مرکزي 
که ارگانهاي مختلف آن بيـن سـنـي      
ها و شيعيان و کردها تقسيم شده و   
رئيـس جـمـهـورش رهـبـر يـکـي از                 
احزاب اصلي ناسيونالـيـسـتـي کـرد        

ــزاب              -اســت     ــه اح ــان ب ــن ــچ ــم ه
ناسيوناليست کرد امکـان مـيـدهـد       
روي تعصبات و سابقه نفـرت مـلـي      
بين کرد و عـرب سـرمـايـه گـذاري              
کنـنـد و آنـرا در خـدمـت تـثـبـيـت                    
مــوقــعــيــت خــود بــکــار بــگــيــرنــد.         
استقالل به اين داستان پايان خواهد 

 داد.  
 


�ان:   Mچند روز به بـرگـزاري     �'
رفراندوم باقي مـانـده اسـت. دول و           
نيروهاي مخالف آن، هنوز به فشـار  
سياسي و ديپلماتيک براي ممانعـت  
از برگزاري رفراندوم اميد بسته انـد.  
احزاب ناسيوناليست کرد که امـروز  
خواهان برگزاري رفراندوم هسـتـنـد،      
در دوره هـاي مـخـتـلـف تـاريـخـي،             
چرخش هـاي زيـاد و سـازش هـاي             
متعددي  داشتـه انـد. آيـا مـمـکـن              
است در روزهاي باقيـمـانـده شـاهـد        
چـرخــش و تــغــيـيــري در ســيــاســت            
برگزارکنندگان رفراندوم باشيم که به 
عقب نشيني آنها منجر شـود و بـه       
اين ترتيب رونـد تـحـوالت بسـمـت            

 ديگري سوق يابد؟
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بيشترين احتمال تـعـويـق آن اسـت.         
نيز مسئـولـيـن     ۲۰۱۴ قبال در سال 

دولت اقليمي اعالم کردند کـه هـمـه      
پرسي حول خواست جـدائـي بـرگـزار       
خواهند کـرد امـا، در مـذاکـره بـا                 
دولت مرکزي اين تصـمـيـم را لـغـو            
کردند. درمورد اخير نـيـز مسـعـود          
بارزاني در گـفـتـگـو بـا وزيـر دفـاع              
بريتانيا کـه بـراي ابـراز مـخـالـفـت                
دولت متبوعه اش با همه پرسي بـه    
اربيل رفته بـود اعـالم کـرد کـه در             
صورت اينکه مذاکره بر سر مسـالـه   
استقالل در دسـتـور دولـت مـرکـزي          
ــگــيــرد و از جــانــب                عــراق قــرار ب
نهادهاي بين المللي آغـاز و تـداوم         

ايــن مــذاکــرات تضــمــيــن بشــود،           
ــه عــقــب               ــدوم را ب مــيــتــوان رفــران
انداخت. بايد توجه داشت که دولـت    
آمريکا نيز مذاکره با دولت مرکـزي  
عراق را بعنوان آلترناتيو همه پرسي 
پيشنهاد کـرده اسـت. بـارزانـي در              
واقع خواهان آنست کـه دول غـربـي          
دولت عراق را وادار کـنـنـد بـر سـر              
ميز مـذاکـره بـا دسـتـور اسـتـقـالل               
بنشيند. احزاب ناسيوناليست کـرد     
تصور ميکنند در چـنـيـن صـورتـي        
خواهند توانست امتيازات بيشتري 

 از دولت مرکزي بگيرند. 
 


�ان:   Mدولت آمريکا اعـالم    �'
کرده است که رفـرانـدوم در شـرايـط         
حـاضــر بـر مــبـارزه عــلـيــه داعــش              
"تاثير نامـطـلـوبـي دارد" و از ايـن                
بابت ابـراز نـگـرانـي کـرده و بـا آن                 
مخالفت کرده است. آيا ايـن صـرفـا      
يک موضع ديپلماتيک و تاکـتـيـکـي     
است؟ آيا از ايـن مـيـتـوان نـتـيـجـه             
گرفت که دولت آمـريـکـا از لـحـاظ          
استراتـزيـک و اصـولـي بـا جـدائـي                 
کردستان عـراق مشـکـل چـنـدانـي             

 ندارد؟ 
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ديپلماتيک دولـت آمـريـکـا هـر چـه             
باشد در ايـن تـرديـدي نـيـسـت کـه                
سياستهاي منطقه اي دولت آمريکا 
از زمـان جـنـگ خـلـيـج تـا امـروز                   
شرايطي را در منطقـه فـراهـم آورده        
است که يک نتيجه آن بـجـلـو رانـده           
شدن و مطرح شدن مساله استـقـالل   

 در کردستان عراق است. 
با حمله آمريکا به عراق در سال 

، نيروهاي نـاسـيـونـالـيـسـت          ۱۹۹۱ 
کرد در مـنـطـقـه کـردسـتـان عـراق                 
بقدرت رسيدند و از آن زمان بعنـوان  
متحدين و پيـروان سـيـاسـت دولـت          
آمريکا در منطقه عمـل کـرده انـد.        
اين اتکا به دولت آمريکـا اولـيـن و        
مهمترين فاکتور در طرح اسـتـقـالل      
از جانب اين احـزاب اسـت. عـامـل          
ديگر گفتمان خـاورمـيـانـه بـزرگ و          
تقسيم عراق به سه کشور اسـت کـه       
از جانب دولت بـوش پسـر در سـال          

مطرح شـد و بـعـنـوان يـک               ۲۰۰۵ 
گفتمان و چشـم انـداز اسـتـراتـژيـک             
مورد بحث و بررسي صـاحـبـنـظـران      
سياسي قرار گرفت. و باالخره بـايـد      
از جنـگ نـيـروهـاي پـيـشـمـرگ در               
عراق و در سوريه علـيـه داعـش در        
چهارچوب سياست منطقه اي دولت 
آمريکا و تحت رهبري آن دولت نـام    

برد. (اين يکي از داليلي اسـت کـه         
دولت آمريکا طرح مساله استـقـالل   
را به ضـرر مـبـارزه عـلـيـه داعـش                 

 ارزيابي ميکند). 
بـا تـوجــه بـه ايـن فــاکـتــورهــا               

مــيــتــوان گــفــت ســرمــنــشــاء طــرح        
استقالل ار جانب ناسيوناليسم کـرد    
ــت آمــريــکــا و              ــهــاي دول ــاســت ســي
متحدينش در دو دهـه اخـيـر بـوده           
ــراق                ــرد در ع ــورژوازي ک اســت. ب
خواست استقالل را ادامه مـنـطـقـي     
سير تحوالت منطقه و منـطـبـق بـا       
طرح  "خاورميانه بزرگ" و گفـتـمـان      
"تقسيم کشور عراق به سـه بـخـش"         
ميداند و تصور ميکند در نهايت و   
از لحاظ استراتژيک دولت آمـريـکـا      
را در کــنـار خـود خـواهــد داشــت.              
مـــمـــکـــن اســـت ايـــن بـــار نـــيـــز              
بخاطرمـخـالـفـت و ابـراز نـگـرانـي               
دولت آمريکا و ديگر دول غـربـي و       
منطقه اي بارزاني و ساير نيـروهـاي   
ناسيوناليست کرد از طرح رفرانـدوم  
و خواست جدائي دست بکشند ولي 
غولي که رها شده را نميتوان دوباره 
در شيشه کرد. حتي طرح صرفنـظـر    
کردن از همه پرسي به شرط آغـاز و    
ادامه مذاکـرات بـا دولـت مـرکـزي            
عراق بـر سـر مسـالـه اسـتـقـالل بـا                 

مـوضـعـي کـه          -نظارت دول غربي 
بـه    -اخيرا بارزاني اعالم کرده است

معني زنده نگهداشتن اين خـواسـت   
و  صرفا به عـقـب انـداخـتـن آن تـا               

 شرايط مساعد تري است.
  


�ان:   Mدولـتـهـاي تـرکـيـه و           �'
جــمــهــوري اســالمــي بــه شــدت بــا           
رفراندوم مخالف هستند و حتي بـه    
تهديد نظامي متوسل شده اند. آيـا     
ممکن نيست اين مساله به جنگ و 
درگيري تازه اي در منطـقـه مـنـجـر        
بشود؟ برخي ميگويند به اين دليـل  
بايد از برگزاري همه پرسي اجتنـاب  

 کرد. نظر شما چيست؟ 
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ــران و مشــخــصــا جــمــهــوري               و اي
اسالمي سابقه سياه و جنايتکـارانـه   
اي در ســرکــوب مــردم کــردســتــان           
دارند. اين خط و نشان کشيـدنـهـاي     
نظامي نيز بخاطر هراس و وحشـت    
آنها از مـطـرح شـدن و الـگـو قـرار               
گرفتن همه پرسي در ديگر منـاطـق   
کردستان است. دولـت سـوريـه هـم            
دقيقا بهمين دليل بـا آن مـخـالـف           
است. به نظر من همه نيروهاي چـپ   
ــن                ــا اي ــخــواه مــوظــفــنــد ب و آزادي

تهديدات نظـامـي مـقـابلـه کـنـنـد.             
اينجا يک مساله پايه اي و عمومـي  
و فراتر از شرايط امـروز کـردسـتـان         
عراق مطرح است. بحث بر سر حـق     
پايه اي مردم تحت ستم مـلـي بـراي      
بــرگــزاري رفــرانــدوم و تصــمــيــم بــه          
جدائي در هر جـاي دنـيـا و در هـر             
شرايطي است که مساله ملي وجود 
دارد. هـيـچ دولـت و نـيـروئـي حـق                 
ندارد عليه مردمي که ميـخـواهـنـد     
ــه و                    ــرســي آزادان ــه پ ــم ــک ه در ي
دموکراتيک در مورد باقيمـانـدن در     
چهارچوب يک کشور و يا جدائـي از    
آن تصميم بگيرند، به تهديد نظامي 
متوسل شود و يا حـتـي بـه اعـمـال          
فشار ديپلماتيک و اقتصادي دسـت    
بزند. رفراندوم ميتواند به هر دليلـي   
به عقب بيافتد ولي تسليم شـدن بـه     
اين نوع تهـديـدات و خـط و نشـان             
کشيدنها نميتواند و نبايد جزء ايـن    
داليل باشد. برعکس بايد بـا تـمـام       
ــن مــواضــع و                   ــر اي ــراب ــوان در ب ت
سياستهاي فوق ارتجاعي ايستاد و   

 آنرا به عقب راند. 
 
ــ�ان:    ــ 
 Mــ ــ ــدوم در    �ــ' ــران رف

کــردســتــان پــيــامــدهــا و تــاثــيــرات        
ژئوپلتيک گسـتـرده اي را بـا خـود               
بهمراه خـواهـد داشـت. يـک کشـور             
کردستان که پايگاهي براي آمريـکـا   
و متحد اسرائيـل بـاشـد اوضـاع را           
بنفع اسرائيل و حضور آمـريـکـا در        
منطقه متحول خـواهـد کـرد. شـمـا           
پيامدهاي تشکيل دولـت مسـتـقـل       
کردستان بر کشورهـاي مـنـطـقـه را          
چگونه مي بينيد. پيـامـدهـاي ايـن        
ــژه در                    ــوي ــران و و ب ــداد در اي روي

 کردستان ايران چه خواهد بود؟ 
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کـردسـتـان شـرايـط ژئـو پـلـتـيـکــي                 
منطقه را تغييـر خـواهـد داد امـا،           
لزوما اين تغييرات به نفع اسـرائـيـل    
و آمـريـکـا نـخـواهـد بـود.  دولـت                    
آمريکا هم اکنون کنترل چنداني بـر    
تــحــوالت مــنــطــقــه نــدارد و کــال             
سياستهايش در سوريه و افغانستان 
و حتي خود عراق به بن بست رسيده 
است. از سوي ديگر بلوک بنـديـهـاي     
منطقه اي بين دولتهـا و نـيـروهـاي         
هار و فوق ارتـجـاعـي اسـالمـي در          
منطقه شکل گرفتـه اسـت و دولـت          
آمريکا و همچنين روسـيـه، کـه بـه           
يک بازيگر اصلي در مـنـطـقـه بـدل            
شــده، مــيــکــوشــنــد از طــريــق ايــن          

 ۴ از  صفحه  
 ر�Bا�6وم در 
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کارگر آذر آب و بـيـش    ١٨٠٠
از هزار کارگر هپکو در شهر اراک 
ــر ســر                 در اعــتــراض و جــنــگ ب
دستمزدهاي پرداخـت نشـده و بـه          
سرقت رفـتـه شـان و در دفـاع از               
زندگي و معيشتشان هستند. روز 

شــهــريــور اعــتــراضــات ايــن          ٢٨
کارگران به خيابان کشـيـده شـد و        
فضاي ديگري به شهر داد. عـالوه   
بر هپکو و آذر آب، شـرکـت هـاي        
واگـن پـارس، کـمـبـايـن سـازي و                
ماشين سازي اراک در وضـعـيـتـي     
مشابهي قرار دارند. اراک به يکي  
از کــانــون هــاي داغ اعــتــراضــي           
تبـديـل شـده اسـت. اعـتـراضـات               
کارگـران آذر آب اراک و هـپـکـو               
ادامه دارد و هم اکنون شعارهـاي  
اعتراضي کارگران در فضاي شهر 

 طنين انداخته است.
مـاه مـزد        ٦کارگران آذر آب   

طــلــب دارنــد. خــطــر تــعــطــيــلــي            
کارخانه و بـيـکـاري تـهـديـدشـان              
مــيــکــنــد و مــدتــهــاســت کــه در            
اعتراض به سر ميبرند. در حرکت 

شهريور  کـارگـران آذرآب      ٢٨روز 
براي پيگيري خواستـهـايشـان، بـا       
خروج از کارخانه بـه سـمـت جـاده         

 -تهران حرکت کردند و جاده اراک 
تهران را به طور کـامـل بسـتـنـد.          
همزمان کارگران هـپـکـو نـيـز در            
مـجـاور مـحـل کـارخـانـه تـجـمــع                
کردند و با سرود زير بار ستم نمي 
کنيم زندگي، جان فدا ميکنيم در 
ره آزادي، ســرودي کــه فــريــاد                
اعتراض کارگران و همه مـردم بـه     
فــقــر، بــي تــامــيــنــي، تــبــعــيــض،        
نابرابري و براي داشتن يک زندگي 
انساني است و با فـريـاد هـپـکـو،        
هپکو، پيگير مطالباتشان شـدنـد   
و  خط راه آهـن اراک را مسـدود           
کردند. کارگران هپـکـو از ديـمـاه          

مزد خود را بصـورت نـاقـص         ٩٥
گرفته اند و وضـعـيـت نـابسـامـان         
کارخانـه خـطـر بـيـکـاري را روي               

 سرآنها قرار داده است. 
شــهــريــور نــيــروهــاي      ٢٨روز   

سرکوبگر انتظامي هـراسـنـاک از        
ــراضــات            ــت ــه اع ــن ــرش دام گســت
کارگـران آذرآب،  بـه صـف آنـان               

حمله کردند. کارگران نيز با شعار  
مزدور برو گمشو و فرياد بيشرف، 
بيشرف و هو کـردنشـان، بـا آنـهـا          
مقابله کردند. در اين روز نـيـروي      
انتظامي مامورانش را به خيابان 
کشيده بود و بـا شـلـيـک هـوايـي               
گلوله هاي پالستيـکـي سـعـي در         
پراکندن کارگـران را داشـت. امـا           
کارگران ايستادند و اعالم کـردنـد   
که فردا نيز به خـيـابـان خـواهـنـد           

 ٢٩آمد. اين چنين بـود کـه روز            
شهريـور نـيـز اعـتـراض کـارگـران              
ادامه داشت و نيروي انتظامي بـا  
شليک گاز اشـک آور تـالش کـرد،          
مانع تجمع آنان شود و کارگران با 
هـو کـردن نـيـروي انـتـظــامـي بــه                
اعتراضشان ادامـه دادنـد. بـديـن          
تــرتــيــب شــهــر اراک بــه صــحــنــه            
اعتراض خياباني کارگـران آذرآب    
و هپکو با سرکوبگران حـکـومـت      

 اسالمي تبديل شده است. 
بخش بسياري از مـردم شـهـر        
ــواده هــا و بســتــگــان               اراک خــان
کارگراني هستند که در هـپـکـو و      
آذرّآب و ديگر کـارخـانـجـات ايـن        
شهر شاغلند و در اعـتـراض بسـر      
ميبرند. بعالوه اعتراض کـارگـران    
آذر آب و هپکو به فقر، تبعـيـض،   
نابرابري و دزدي هـاسـت. ايـن را         
کــارگــران در مــبــارزاتشــان و بــا           
شعارهاي يک اختـالس کـم بشـه،        
مشکل ما حل ميشه، و با سـرود  
زير بار ستم نـمـيـکـنـيـم زنـدگـي،           
بارها اعالم کـرده انـد. اعـتـراض          
اين کارگران به کل بساط جهنمـي  
ســرمــايــه داري حــاکــم اســت.               
کارگران آذرآب و هپکو مـزدهـاي     
ــرده شــده خــود را                  ــت ب ــه ســرق ب
مــيــخــواهــنــد. خــواســتــار حــفــظ         
اشتغالشان هستـنـد. در آسـتـانـه           
شروع سال تـحـصـيـلـي خـواسـتـار           
تحصيل رايگان براي فرزنـدانشـان   
هستند. مسکن و درمان رايـگـان    
ميخواهند و خـواسـتـار افـزايـش            

 ٤حقـوقـهـا بـه بـاالي خـط فـقـر                   
ميليوني  و يـک زنـدگـي انسـانـي          
هستند و اينها خواسـتـهـاي هـمـه        
مــردم اســت. بــازنشــســتــگــان در         

مرداد خود بـر   ٢١تجمع سراسري 
همين خواستها تاکيد گذاشـتـنـد.    
معلمان با همين خواستهـا دارنـد     

به استقبال برگـزاري روز جـهـانـي         
معلم ميروند. کـارگـران آذرآب و        
هپکو را نـبـايـد تـنـهـا گـذاشـت.               
حمايت وسيع مـردم اراک از ايـن           
مبارزات و حمايت کارگران ديگـر  
مراکز کارگري در اين شـهـر و بـه        
ميدان آمدن خانواده هاي کارگري 
در اين اعتراضات، و نيـز اتـحـاد      
کارگران در برابر هـر نـوع تـفـرقـه          
افکني اي در اين شرايط حسـاس    
گامهاي مهم و تعيين کـنـنـده در      

 پيشروي اين مبارزات است. 
در خاتمه الزم است بدانيم کـه  
اتفاقي که در اراک افـتـاده اسـت.        
ــه اي در درون حــکــومــت               ــوــل ول
انداخته است. کارگـران آذرآب بـا       
ــابــل                ــق ــان در م ــي ش ــادگ ــت ايس
سرکوبگران حکومت کاري کردنـد  
کــه فــرمــانــده انــتــظــامــي اســتــان        
مــرکــزي در بــرنــامــه شــبــکــه                 
تلويزيوني استان مـرکـزي حـاضـر       
شد و به غـلـط کـردن افـتـاد و از              
کارگران عذرخواهي کـرد. گـفـتـه          

 ٢٩مــيــشــود روز چــهــارشــنــبــه           
شــهــريــور عــده اي از مــامــوران            
انتظامي اراک بـه دلـيـل ايـنـکـه               
حــاضــر بــه شــرکــت در ســرکــوب           
کارگران نشده و اعالم کرده اند که 
"روي همشهري هايمان باتوم نمـي   
کشيم" دستگير شده اند. دادستان 

وگـو بـا مـيـزان بـا             اراک در گـفـت    
گفتن ايـنـکـه اشـکـال در فـقـدان                
"مديريت صـحـيـح" اسـت، اعـالم            
کرده است، که در شوراي تـامـيـن      
استان از کـارگـران دفـاع خـواهـد            
کرد. و اين چنين است که مبـارزه   
متحد و جـانـانـه کـارگـران آذرآب          
جنايتکاران را چنين وحشـت زده      
به زانو در آورده است. اتفاق اراک    
بار ديگر قدرت اتحـاد و مـبـارزه        
کـارگــر را جــلــوي چشــم جــامــعــه          

 ميگذارد. 
موفقيت کـارگـران آذرآب در         
عقب زدن سرکوبـگـران حـکـومـت        
بدون شک نتيجه مسـتـقـيـمـي بـر           
مــبــارزات کــارگــران در مــراکــز           
مختلف کارگـري و کـل جـامـعـه            
خواهد داشت. با تـمـام قـدرت از         
مبارزات کارگران آذرآب و هپکـو  

 حمايت کنيم.
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کولبران بـخـشـي ار کـارگـران          
بيکار در شهرهاي مرزي هستـنـد   
که همواره هدف سرکوب حکومت 
قرار داشته اند که آخرين مورد آن 
قتل دو نفر از آنها بنام هاي حيدر 
فرجي و قادر بـهـرامـي از اهـالـي          

شهريور است. در     ۱۳بانه در روز 
ــت              ــايـ ــنـ ــه ايـــن جـ ــتـــراض بـ اعـ
اعـــتـــراضـــات گســـتـــرده اي در           
شهرهاي بانه، سننـدج و مـريـوان        
در کردسـتـان بـه راه افـتـاد و در                
شـهـرهـاي ديـگـر کـردسـتـان نـيــز                
فضايي از خشم و اعتراض شـکـل   
گرفت. مردم خواهان پـايـان دادن       
به کشتار کولبران و هر نوع اذيـت  
ــتــنــد. مــردم                    و آزار آنــهــا هس
خواستار معرفي و محاکمه آمران 
ــبــران                ــول ــار ک ــت ــالن کش ــام و ع
هستند. خواست کار منـاسـب يـا       
بيمه بيکاري و پايان دادن به ايـن    
شغل غير انساني خـواسـت فـوري      

 کولبران است. 
در ادامه اين اعـتـراضـات در      
حمايت از کولبران و در اعـتـراض   

 ٢٤بـه خشـونـت عـلـيـه آنـان در                  
شهريور در تهران در ميدان آزادي 
تــجــمــعــي اعــتــراضــي از ســوي            
تعدادي از فعالين اجتماعي بـرپـا   

انجمن صـنـفـي     ١٤شد. همچنين  
کارگري به اسامي انجمن صنـفـي   
کارگران و استادکاران ساختمانـي  
مريوان و سروآباد، انجمن صنفـي  
کارگران ساختماني بانه، انـجـمـن      
صنفي کارگران ساختماني سـقـز،     
انجمن صنفي کارگران ساختماني 
ديواندره، انجمن صنفي کـارگـران     
ساختـمـانـي کـامـيـاران، انـجـمـن              
صنفي کارگران ساختماني آبادان، 
انجمن صنفي کارگران ساختماني 
گچ کار مشهد، انـجـمـن صـنـفـي           
کارگران ساختماني بوکان، انجمن 

صــنــفــي کــارگــران ســاخــتــمــانــي         
دهگالن، انجمن صنفي کـارگـران     
ساختماني انديشه، انجمن صنفي 
کارگران ساختماني شهرري، حسن 
آبـاد، انــجــمـن صــنــفـي کــارگــران          
ساختماني ني ريز فارس، موسسه 
فرهنگي و هـنـري کـانـي (شـهـر                
کــانــي ســور)، انــجــمــن صــنــفــي           
کارگري ساختماني نقاش کـاشـان     
طي بيانيه اي اعتراض خود را بـه  
قتل دو کولبر در بانه اعـالم و از      
ــران و رضــا             ــب خــواســتــهــاي کــول
شهابي، کارگر زنداني حـمـايـت و      

 پشتيباني کردند. 
در همين رابطه  بـه فـراخـوان        
ســـنـــتـــر مـــبـــارزه کـــارگـــران و            
زحمتکشان در سليمانيه در عراق 
تجمعي اعتراضـي بـر پـا شـد. و              
تجمع کـنـنـدگـان در ايـن حـرکـت              
حمايت قاطع خود را از مبـارازت  

 کارگران در ايران اعالم داشتند.
از ســوي ديــگــر ســه تــن از               
اعضــاي شــبــکــه هــمــبــســتــگــي          
کارگري خاورميانه و شمال آفريقا 
محمد حاکچ دبيـر بـيـن الـمـلـلـي            
اتـــحـــاديـــه کـــارگـــري مـــراکـــش         

(FNSA)            سعـيـد نـعـمـه نـاصـر ،
دبير کل کنـفـدراسـيـون عـمـومـي          
کارگران و کارکنـان عـراق و هـدا          
کامل از فعالين کارگري در مصر 
جنايت عليه کولبران در کردستان 
را محکوم و حـمـايـت خـود را از           
کارگران زنـدانـي در ايـران اعـالم           
داشتند. ايـن اعـتـراضـات ادامـه           

 دارد. 
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تدارک سراسري و گستـرده اي    
براي برگزاري روز جهاني معلم در 
جريان است. شوراي هـمـاهـنـگـي         
تشکلهاي صنفـي فـرهـنـگـيـان و           
کانونهاي صنفي معلمان شاغل و 
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سخنراني روحاني و ترامپ را 
هــم گــوش كــردم و هــم دقــيــقــا               
خواندم. مايلم قبل از ايـنـكـه بـه          
جوانب مختلف و يا فرازهايـي از    
سخنراني اين دو نگاهي بينـدازم،  
ابتدائـا احسـاسـم را بـيـان كـنـم.                
نفرت و انزجار بيان گويا و هـمـراه   
با نزاكت سياسي بـيـان احسـاسـم         
است. هر جمله و هر پارگرافـي از     
اين سخنراني ها توهين به شـعـور   
و حقيقت است. توهين به بشريـت   
است. توهين به مـردم و جـامـعـه          
اي است كه زنـدگـي شـان در زيـر           
دست و پاي اين جانيـان طـبـقـات       
حاكم به اسارت گرفته شده اسـت.  
زمانيكه راس جـانـيـان اسـالمـي          
حاكم بر ايران از حكومتـي "آزاد"     
و "حقوق بشر و حقوق شـهـرونـدي"    
صحبت ميكند، نميتوان احساس 
انزجار خود را پنهان كرد. سـخـت    
است، واقعا غيـر مـمـكـن اسـت.          
زمــانــيــكــه دانــالــد تــرامــپ ايــن          
نئوفاشيسم راس هـيـات حـاكـمـه          
آمريكا بي پروا اعـالم مـيـكـنـد،          
"اگر ناچار شويم، كره شـمـالـي را         
نابود ميكنيم" دارد به قابلـيـت و      
توان نيروهـايشـان در انـجـام يـك            
جنايت جنـگـي ديـگـر و كشـتـار             
ميليوني صحـبـت مـيـكـنـد. بـي             
مهابا و بي اعتنا به مـيـلـيـونـهـا         
قلبي كه در پس اين قلـدرمـنـشـي     
ها و ميلـيـتـاريسـم از تـپـش بـاز              
خـواهـنــد ايســتـاد. ايــن جــانـيــان            
امروز حاكم بر سرنـوشـت جـوامـع       
بشري اند. بايد جهان را از شر اين 

 جنايتكاران رها كرد. 
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روحـــانــــي از مضــــحــــكــــه          
انتخاباتي در ايران آغاز ميكـنـد.   
اين مضحـكـه را "حـاصـل بـلـوغ              
سياسي و اجتماعي در جـامـعـه"        
ميداند، جامعه اي كه "تنها چهار 
دهه است حكومتي مردم ساالر و 
آزاد را تجربه ميـكـنـد." عـجـيـب           
است. جامعه اي خواستار نابودي  
و سرنگـونـي انـقـالبـي حـكـومـت             

اسالمي حاكم بر ايران است، امـا    
يكي از روساي اين حـكـومـت بـا         
وقاحتي بي حد و حصر در مقابـل  
چشــمــان جــامــعــه بشــري اعــالم          
ميكند كه انتخابات در ايران آزاد 
است، حكومت مردم ساالر و آزاد 
است! براستي چه كسي نـمـيـدانـد        
كه در ايران اسالم زده، هـر انسـان     
آزاده، برابري طلب و حق طلبي را 
كه صداي اعتراض خود را بـلـنـد        
ــه                   ــج ــن ــدان و شــك ــه زن ــد، ب ــن ك
مـيــكــشــنــد، و اگــر نــمـيــتــوانــنــد          
بسادگي مانند سالهاي شـصـت و     
شصت و هفت دسته جمعي اعـدام  
كنند و در گورهاي دسته جـمـعـي      
از كشته ها پشته سازند، بخـاطـر   
مقاومت و مـبـارزه اي اسـت كـه           
اين جامعه از سر گـذرانـده و هـر          
روز در جريان است. بخاطر عـقـب    
نشيني اي است كه بـه حـكـومـت         
اسالم تحميل كرده اند. اين مردم، 
اين جامعه حـكـم بـه سـرنـگـونـي              
رژيم اسالمـي داده اسـت. و اگـر             
بخشي از جـامـعـه در مضـحـكـه             
انتخاباتي رژيم اسـالمـي شـركـت       
مــيــكــنــنــد، نــه دلــيــل آزادي                 
انتخابات بلكه نشان تـالش بـراي     
ايجاد شـكـاف در صـفـوف رژيـم              
اسالمـي و چـوب الي چـرخ ايـن               
حكومت گذاشتن است. تنها يـك     
ــر                ــم ــه، ع ــع ــام روز آزادي در ج
حكومت اسالمي را بـه شـمـارش        

 مي اندازد.
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روحاني خـطـوط اسـتـراتـژيـك         
سياست بين المللي خود را با اين 
كلمات كـلـيـدي بـيـان مـيـكـنـد.                 
شاعر گونه و لـطـيـف!؟ اعـتـدال،           
صلح، عدالت، زبان كرامـت. ايـن      
مجموعه مفـاهـيـم هـر كـدام بـار             
عميق و تاريـخـي اي را بـا خـود             
حمل ميكنند. اما همين مفاهيم  
تاريخي كه جـايـگـاه ويـژه اي در             
ادبيات توده مردم دارد، زمانيكه 
از زبان سران حـكـومـت اسـالمـي        
خارج ميشود، ذره اي از حقـيـقـت    
و واقعيت سياستـهـاي حـكـومـت        
اسالمي را بيان نميكنند. تـاريـخ      

اين حكـومـت روشـن اسـت. ايـن             
ــر مــبــنــاي تــرور و               حــكــومــت ب
تروريسم مـتـولـد شـد. سـيـنـمـاي              
ركس آبادان را به آتـش كشـيـد و          
زنده زنده بيش از چهارصد نفـر را    
جزغاله و خـاكسـتـر كـردنـد. ايـن            
حكـومـتـي اسـت كـه تـرور ابـزار                
اصلي گسترش سياسـتـهـايـش در       
منطقه است. اين حكومتي اسـت    
كه دو روز بدون زندان و شكنجه و 
ــه ســركــوب دوام            ــان ــزار وحشــي اب
نخواهد آورد. اين حكومتي اسـت   
كه هر اعتراض حق طلبانـه را بـه       
خاك و خون كشيـده اسـت. حـتـي          
نيروهاي صفوف خودشـان هـم بـه        
ايـــن هـــمـــه عـــوامـــفـــريـــبـــي و            
شارلتـانـيـسـم خـواهـنـد خـنـديـد.               
تالش براي پيچيدن يك سيـاسـتـي    
تــروريســتــي در زرورق صــلــح و            
عدالت يكي از ويژگـي هـاي ايـن        
جناح اين جماعت اسالمي اسـت.  
رژيم اسالمي با صلح و عدالـت و    
كرامت انساني جاي پاي خـود را      
در كانونهاي بحراني منطـقـه بـاز      
نــكــرد، بــا تــرور و آدمــكــشــي و            
ــح                  ــت. "صــل ــش رف ــي ــت پ ــاي ــن ج
زيباست، عدالت زيبـاسـت"، امـا       
حكومت اسالمي تـمـامـي ذرات        
وجودش عـلـيـه صـلـح و عـدالـت                

 است.  
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تروريسم يـك واقـعـيـت كـريـه           
ــعــاصــر اســت.               ــي بشــر م ــدگ زن
حــكــومــت اســالمــي پــرچــمــدار و        
پــدرخــوانــده ايــن ســنــت كــثــيــف          
اسالمي است. داعش و القاعده و  
ــبــان و حــزب اهللا و اخــوان                طــال
المسلمين و حـمـاس شـاخـه هـاي          
ديگر اين تروريسم اسـالمـي انـد.      
امــروز نــه تــنــهــا ايــن نــيــروهــاي           
تروريست به جان جـامـعـه افـتـاده        
اند و در هر كجا جنـايـتـي جـديـد        
مي آفرينند، بـلـكـه شـاخـه هـاي             
مختلف آن در يك جـدال خـونـيـن         
قرار گرفته انـد. شـاخـه تـروريسـم           
اســالمــي حــكــومــت اســالمــي و         
شاخه ديگرش كـه عـمـدتـا تـحـت           
نفوذ و كنترل عربستان قرار دارد. 

جدال داعش و نيروهاي حكـومـت   
اسالمي گوشه اي از اين جدال دو   
گرايش اصلي تـروريسـم اسـالمـي       
ــيــاي امــروز اســت.  امــا                 در دن
روحـــانـــي در ســـازمـــان مـــلـــل            
بيشرمانـه اعـالم مـيـكـنـد: "مـا                 

امروز در صف مقـدم مـبـارزه بـا          
تروريـزم و تـنـدروي مـذهـبـي در               
خاورميانه قرار داريم نه از موضع 

اي و قومي کـه از مـوضـعـي          فرقه
انساني، اخالقي و استراتژيک." و     
آنچه در درجه اول وجود هر انسان 
آزاديخواه و انسانگرايي را سرشار 
از خشم و نفرت مـيـكـنـد، بـخـش         
پاياني ايـن اظـهـارات اسـت، "از            
مــوضــعــي انســانــي، اخــالقــي و          
اســتـــراتـــژيـــك." كـــدام مـــوضـــع           
انساني؟ كـدام مـوضـع اخـالقـي؟          
اين حكومتي است كه بنـيـانـهـاي     
فلسفي اش با تـقـلـيـل انسـان بـه             
انسان اسالم زده و نابودي غير از   
خـودي پــايــه گـذاري شــده اســت.           
انسان آزاده، زن برابر، مـرد آزاده      
ــان انســان              در ديــدگــاه ايــن جــري
قـلـمـداد نـمـيـشـونـد. مسـتـوجـب                 
اعدام و سنگسار اند. مـيـگـويـد:        
"ما براي ترويج فرهنگ و تمدن و    
مذهب و انقالبمان، در قلبها وارد 
مي شويم و با عقلها سـخـن مـي        
گوئيـم". امـا فـرامـوش كـرد كـه                 
بگويد، با دشنه و گلـوـلـه! هـمـان         
گونـه كـه در مـغـز امـثـال غـالم                  
كشاورز رخنه كردند. همانطور كه  

 در قلب فرخزادها رسوخ كردند. 
 

 �0%	م، �B%	م �0%	م
حكومت اسالمي بر اين بـاور  
كودنانه بود كه با عقب نشينـي و    
ــام،              ــرج ــر ب ــدن جــام زه ســركشــي
ميتوانند به اقتصاد به بـن بسـت       
رسيده حكومت اسـالمـي رونـقـي       
ببخشـد. از قـرار سـرمـايـه هـاي                
خارجي در پشـت مـرزهـاي ايـران         
صف كشيده بودند تا بـه جـامـعـه       
ايران سرازير شوند. اشتغال ايجاد  
كنند، توليد كنند، سـطـح درآمـد      
را افزايش دهند و ايران اسالم زده 
و غارت شده واقعا كشـور گـل و         
بلبل شود. امـا چـنـيـن نشـد. نـه               
بــرجــام چــنــيــن هــدفــي را دنــبــال          

ميكـرد و نـه مـعـضـل اقـتـصـاد                 
ــا ايــن                    ــران ب ــحــران زده در اي ب
چرخشها و مانورها قابـل درمـان     
حتي بطور مقطعي بود. مشـكـل      
اقتصاد ايران حتي در چهـارچـوب   
مناسبات استثمارگرايانه سرمايه 
داري، مشكل حـكـومـتـي اسـت.        
مشكل حاكميت اسالم در جامعه 
است. مشكلي حتي فـرا كشـوري      
ــت.                ــه اي اسـ ــقـ ــطـ ــنـ ــت، مـ اسـ
خاورميانه منـطـقـه اي مـنـاسـب           
براي صدور سرمايه و تكـنـولـوژي    
ــضـــالت             ــعـ ــت. مـ ــسـ ــيـ غـــرب نـ
اســتــراتــژيــك مــنــطــقــه اي ســايــه         
تاريكي بر فراز سـر ايـن جـوامـع           
قرار داده است. اما روحاني و اين  
جناح حاكمت اسالمي كماكان بـه  
اين تغيير ريل استـراتـژيـك غـرب       
در قـبـال حـكـومـت اسـالمـي دل              
بسته است. آينده حكومتـشـان را      
در گرو اين چرخش سـيـاسـي مـي       
بينند. بدون برجام، بدون معاملـه   
و بند و بست با غـرب هـم جـنـاح         
خودشان و هم حكومت خـودشـان     
را بازنده مي بـيـنـنـد. از ايـن رو             
حتي خامنه اي ناچار بـه "نـرمـش       
قــهــرمــانــانــه" شــد. امــا ايــن                   
خوشخيالي هاي اوليه جـاي خـود     
را به نا اميدي براي دلـبـاخـتـگـان      
ايــن ســيــاســت داد. مــايــوســانــه           
التماس ميكنند. به نئوفاشيسـت   
مستاجـر كـاخ سـفـيـد نصـيـحـت               
ميكند كه "دولت جديد آمريکا با 
پيمان شکني و نقض تعهدات بين 
المللي، فقط اعتبار جهاني خـود    

هـا و     شکند و اعتماد دولت را مي
ها نسبت به هر گونه مذاکـره   ملت

و تعهدات آينده خود را از دسـت        
دهد." ديدني است. نيرويي كه  مي

يــك ركــن فــلــســفــه وجــودي اش،          
تقابل كور و ضد انساني با غـرب    
است، اكنون به التماس و استغاثه 

 همان درگاه افتاده است. 
 �Zل ا(�@	د

روحاني عوامـفـريـبـانـه ادعـا         

 ۱۳ صفحه  
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 خبر                         و                         نظر

االن ديگر هر کسي کـه چشـمـي        
براي ديدن، قلبي براي احساس کردن، 
وجداني براي متاثر شدن دارد حـتـمـا      
ميداند که در ايالت آرخان ميانمار چه 

ـفـر      ٤٠٠ ميگذرد. فقط باالي   هزار ن
در ميان ميانمار و بنگالدش بي پنـاه  
و سرگردان در کام مرگ تدريجي رهـا  
ـنـهـا تـازه خـوش شـانـس                  شده اند! اي
ـنـد کـه            ترينها هستند. آنهايـي هسـت
توانسته انـد از خـانـه هـاي بـه آتـش                 
کشيده شده و قتل و کشتـار بـوسـيلـه       

مسلسل و قمه و قصابي نظامـيـان و     
 مذهبيون بودايي جان سالم بدر ببرند! 
ديـروز مــعـاون رئــيــس جــمــهــور         
ميانمار از پشت ميز خطابه سـازمـان   
ملل نمک بر زخم جمعيـت عـظـيـمـي        
پاشيد که مهر "مسلمانان روهينگيا"  
ـيـده شـده اسـت و               بر پيشانيشان کـوب
رسما شهرونديشان توسط نـظـامـيـان       

 حاکم از آنها گرفته شده است. 
او در پشـت مـيـز خـطـابـه جـاي              
گرفت، چشـم در چشـم مـردم جـهـان              
دوخت و با وقاحت تمام اعالم کرد که 
دولت او خواهـان بـرخـورد قـاطـع بـا             
ـتـي کـه        ناقضان حقوق بشر است! دول

ـيـک           سالهاست پاکسازي سـيـسـتـمـات
مذهـبـي در ايـالـت راخـيـن             -قومي 

ـيـگـا" را سـازمـان            عليه مردم "روهين
داده است خواهان بـرخـورد قـاطـع بـا          

 ناقضان حقوق بشر شده است!
جــاي تــعــجــب نــيــســت. ايشــان          
ـنـدگـي مـيـکـنـد کـه                    دولتي را نـمـاي
رئيسـش آنـگ سـان سـوچـي اسـت.               
کسي که سالهاست جايزه صلح نـوبـل   
در بغل، راسـت راسـت مـيـچـرخـد و             
هـمــچــنــان بــه قـربــانــيــان "مســلــمــان           

 روهينگيا" پوزخند ميزند! 

همزمان که حسن روحاني رئيس 
جمهور اسالمي در اجالس عمـومـي   
سازمان ملل دم از باالترين نرخ رشـد  
اقتصادي درجهان، "منـشـور حـقـوق        
شهروندي"، اعتدال، کرامت، صـلـح،      
ايجاد جهانـي عـاري از خشـونـت و             
افراط و ... مـيـزد، اوبـاش مسـلـح                 
جمهوري اسالمي در خيابانهاي اراک 
با گاز اشک آور و باتون و گلولـه هـاي     
پالستيکي به صفوف متحد کارگران 
آذرآب و هپکو حمله مي کردند. جرم  
کــارگــران اعــتــراض بــه زنــدگــي بــا            
دستمزدهاي چندين بار زير خط فقر و 
درخواست چندين مـاه حـقـوق هـاي           
عقب افتاده شـان اسـت. در مـقـابـل             
حـمـالت شـديـد رونـالــد تـرامــپ بــه               
جمهوري اسالمـي و اشـک تـمـسـاح            
ريخـتـن هـاي او بـراي مـردم ايـران،                 
ـنـکـه           روحاني چاره اي نداشـت جـز اي
خود و رژيمش را مطيع و اهلي نشان 
دهد. او وقيحانه گفت: "سـالح هـاي          
مرگبار صادراتي زيبا نيسـت صـلـح      
زيباست"، در همان حال کـه تصـاويـر       

متعددي از بدنهاي مجروح کـارگـران   
در رسانه هاي اجتماعي منتشر شـده  
و ميليونها نفر آنهـا را ديـده بـودنـد.           
روحاني شعار مي دهـد کـه "مـا بـا              
حافظ جهان را فتـح کـرده ايـم" و بـا              
مزدوران تا دندان مسـلـح و شـالق و          
زندان به مصاف کـارگـران مـي رود.        
روحاني به ترامپ طعنه مـيـزنـد کـه:       

هاست و نـه     افزايي انديشه "اعتدال هم 
رقص شمشيرها" و براي بانکـداران و     
شرکت هاي آمـريـکـايـي و اروپـايـي             
ـيـت            وعده سودهاي هنـگـفـت و امـن
سرمايه گذاري ميدهد که: "اقتـصـاد     
ايران مي تواند با پتانسيل رشـد يـک     
ـيـش         تريليون دالري در بيست سـال پ
رو، اميدبخش ترين اقتصاد نوظهـور  
جهان شود." اقتصاد نـوظـهـوري کـه         
قرار است بر نيروي کار ارزان اسـتـوار     
شود و بيش از پيش تسـمـه از گـرده          

 کارگران بکشد. 
ــورک و                ــوي ــري در نــي عشــوه گ
شمشيرکشي در اراک، نمونه اي است 
از سياست ضـد کـارگـري جـمـهـوري           

 اسالمي.
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.فرمانده نـيـروي قـدس سـپـاه           
 ۳۰شنبـه     قاسم سليماني روز پنج

شهريور در يک سـخـنـرانـي وعـده          
داده است که : "تا دو مـاه ديـگـر          
ــن                ــابــــودي داعــــش را جشــ نــ

 گيريم".  مي
برچيده شدن بسـاط داعـش و       
نـابـودي آنـرا بـايـد بـه فـال نـيــک                   
گرفت. هر چـنـد روشـن اسـت کـه             
شکست نظامي اين نـيـرو، حـتـي         
اگر بطور کامل هم تـحـقـق يـابـد،        
ــي                ــرا در پ ــودي ريشــه اي آن ــاب ن

نخواهد داشت. نابودي اين نيروي  
ضد بشـري فـقـط بـا خشـکـانـدن                
زمينه ها و شرايـطـي کـه تـوسـط          
فرقه ها و نـيـروهـاي مـذهـبـي و               
قومي نظير جـمـهـوري اسـالمـي،        
خاورميانه را به جوالنگاه رقـابـت   
نيروهاي اسالمي و قومي مـبـدل     
کرده است، ميسر است. ايـن امـر     
فقط، با پيروزي نيروهاي سکوالر 
و برابري طلب در سـوريـه، عـراق،      
ايران و کـل مـنـطـقـه اسـالم زده                 

 ممکن است.  
نيروهاي فوق ارتجاعي نظـيـر   
داعش در درجه نخسـت بـواسـطـه       

سربرآوردن داعش در ايران در سي 
و هشت سـال گـذشـتـه و بـرپـايـي              

کـه راه را         -جمـهـوري اسـالمـي         
براي سر بـلـنـد کـردن و عـروج و                
رقابت بين فـرقـه هـاي مـخـتـلـف            

و در درجـه       -اسالمي هموار کرد
بعدي، بعلت حمله نظامي آمريکا 
و متحدين آن به عراق و بـخـاک و     
خون کشيدن و گسيخـتـن شـيـرازه       
آن جامعه، ممـکـن شـد. گـنـداب           
کنوني، محصول مشترک ارتجـاع  
جهاني و منطقه اي و بلوک بـنـدي   

 هاي قبلي و فعلي آنها است. 
تـا پـيــش از روي کـار آمــدن              

ــران،             ــهــوري اســالمــي در اي جــم
ــاســي در              ــي ــروهــاي اســالم س ــي ن
کشورهاي خاورميانه در حـاشـيـه      
سياست و غير موثر بـودنـد. روي      

که با  -کار آمدن داعش در ايران 
حمايت غرب و در راس آن آمريکا 
و البته با مجاهدات بي دريغ بـي    

ميسر شد، الهام بـخـش      -بي سي
و جاده صاف کن هـمـه نـيـروهـاي        
ضد بشري اسالمي در منـطـقـه و      
حتي در دنيا شد. از ايـنـرو، سـر           
مار داعش را در تـهـران بـايـد بـه          
ســنــگ کــوبــيــد. بــطــور واقــعــي            
شمارش معکوس پايان کار فـرقـه   

هاي اسالمـي از نـوع داعـش بـا             
ســرنــگــونــي جــمــهــوري اســالمــي       

 ممکن مي شود. 
جشن واقعي بعـد از پـيـروزي        
مردم ايران با سرنگوني جمـهـوري   

که البته پيـروزي مـردم      -اسالمي
برپا خواهد  -منطقه و جهان است

شد. ترديد نيست که مردم ايران و 
جهان، يکي از بزرگتريـن و بـيـاد        
ماندني ترين جشن ها و کارنـاوال  
هاي تاريخ را بمنـاسـبـت نـابـودي        
پدرخوانده داعـش در ايـران بـرپـا           
 خواهند کرد. اين روز دير نيست. 

 


ی�ان Mی'� 
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مـخـالـفـيـن      ا��ـ��ـ	�ــ��ـ	ل:  
انقالب اکتبر مدعي انـد کـه ايـن        
رويداد نه انقالب بلکه، دسيسه و   
تــوطــئــه و کــودتــاي گــروهــي از            
کمونيست ها به رهبري لنين بوده 
است. آيا بنظر شـمـا ايـن رويـداد          
يک انقـالب بـوده اسـت و طـبـقـه               
کارگر روسيه در آن نقـش کـلـيـدي       
داشــتــه اســت؟  بــر اســاس کــدام            
فاکت ها و واقـعـيـات مـي تـوان            
توضيح داد که انقالب اکـتـبـر بـا         
مشــارکــت تــوده هــا و بــويــژه بــا            
شرکت فعال طبقـه کـارگـر انـجـام          

 گرفته است؟ 
 :b,8` �90ا	B    تبليغات مـبـتـذل

و بنجل مخالفين انقـالب اكـتـبـر       
تازگي ندارد. بورژوازي براي حفظ 
ــار                 ــن ــده اش در ك ــي ــوس ــام پ ــظ ن
ابــزارهــاي ســركــوب بــه مــاشــيــن        
تبلـيـغـات و دروغ و تـحـريـف و                  
ــقـــالب و               ــه انـ ــيـ ــلـ ــه عـ ــئـ تـــوطـ
انقالبيگيري كارگري نيز نيازمنـد  
است. مـادام كـه سـرمـايـه داري               
حاكم است كارخانـه هـاي تـولـيـد          
نفرت و دروغ عليه كـمـونـيـسـم و          
كارگر و انقالب كارگري با سرعت 
كار ميكنند و محصوالت نكبـت  

 بيرون ميدهند. 
معضـل مـخـالـفـيـن انـقـالب             
اكتـبـر بـر سـر تـوطـئـه و كـودتـا                    
نيست، بلكه نفس انقالب كارگري 
و تاثيرات عظيم و ماندگار آن در 
جامعه اساس مساله شـان اسـت،     
از اين هراسانند كه انقالب اكتبـر  
بعنوان يـك الـگـو و امـيـد بـراي                 
ــي              رهــائــي از نــظــام ضــد انســان

سرمايه داري نقش ايفا مـيـكـنـد.      
و گــرنــه چــرا صــد ســال پــس از                
انقالب اكتبر هنـوز بـورژوازي بـه        
سمپاشي عليـه لـنـيـن و انـقـالب             
اكتبر نياز دارد؟ چـرا وحشـت از         
اكتبر و تـرس از انـقـالبـيـگـيـري                

 هنوز كابوس بورژوازي است؟ 
ــر نشــان داد             ــب ــت ــقــالب اك ان

ــائــي حــكــومــت كــارگــري و             ــرپ ب
بــرافــراشــتــن پــرچــم رهــائــي بشــر         
امكانپذير است. انـقـالب اكـتـبـر         
ــر                  ــارگ ــه ك ــق ــب ــه ط نشــان داد ك
سازمانيافته تحت رهـبـري حـزب      
خود ميتواند دولت بـورژوائـي را       
سرنگون كند و قدرت سيـاسـي را     
بدست بگيرد. اين انقالب پراتيـك   
يك طبقه عظيم بود كه نشـان داد    
سوسياليسـم امـكـانـپـذيـر اسـت.            
پيروزي و شكست انقالب اكتـبـر،   
هر دو، براي طبقه كارگـر و بـراي       
هر كسي كه ميخواهد بشريـت از    
نكبت دنياي سـرمـايـه داري رهـا         
بشود حاوي درسهـا و پـيـامـهـاي          
مــهــمــي اســت. يــك پــيــام مــهــم             
پيروزي اين انـقـالب بـراي امـروز         
است، كه اين وضعيت دهشتـنـاك   
تحميلي سرمايه داري كه بشريـت  
را دارد به قهقرا ميبرد، ميتـوانـد   
تغيير كند و به استثمار و ستـم و    
تبعيض و نـابـرابـري و جـنـگ و                 
ديگر مصائب سرمايه داري پايان 

 بدهد.
انقالب اكتبر مهمترين واقعـه  
ســرنــوشــت ســاز تــاريــخ مــبــارزه         
ــقــالب              ــن ان ــي اســت. اي ــات ــق طــب
مــحــصــول پــراتــيــك يــك طــبــقــه           
ميليوني بود كه اتفاقا ميدانسـت  
براي منافع طبقاتي خود مـبـارزه     
ميكند و طبقه كـارگـر در ابـعـاد         
ميليوني در آن شـركـت و حضـور        
داشت بلكه پيشروترين احـزاب و      
تشكلهاي كارگري سالها در شكل 
دادن به اين انقالب نقش اسـاسـي     

 داشتند. 
جان ريد در مقدمه كتاب "ده    
روزي كه دنيـا را لـرزانـد" دربـاره            
طبقه كارگر روسيه و رابطه اش با 
انقالب اكتبر نكات جالبي را نقل 

 ميكند، ميگويد:
"ويليام انگليش والـيـنـگ در         
كتاب خويش به نام "پيام روسـيـه"    
كــه شــرح مــخــتــصــري اســت از             

، روحـيـه كـارگـران       ١٩٠٥انقالب 
روسي را كه بعدها تقريبا همـگـي   
در صف بلشويسم قـرار گـرفـتـنـد          

 بدين گونه تشريح ميكند:
آنها (كارگران) مـيـديـدنـد         « 

كه حتي آزادترين حكومتها، اگـر    
به دسـت طـبـقـات ديـگـر بـاشـد،               
احتماال ناچارند مـانـنـد گـذشـتـه           
گرسنه باشـنـد... كـارگـر روسـيـه              
انقالبي است، ولي زورگو نيسـت.  
دگماتيك نيست، از خرد مـحـروم     
نــيــســت. او حــاضــر اســت پشــت           

و ميداند كـه     -باريكادها بجنگد
او در بـيـن كـارگـران              -يعني چـه 

سراسر جهان يگانه كارگري اسـت    
كه اين را از روي تجربه شـخـصـي      
خويش ميداند. او آمـاده اسـت و        

طبـقـه    -ميخواهد عليه ستمگران
مبارزه كنـد و تـا        -سرمايه داران

پايان مبارزه كند. ولي موجوديت 
طبقات ديگررا از يـاد نـمـيـبـرد.            
تنها چيزي كه از آنها مـيـخـواهـد       
اينست كه، به هـنـگـام درگـرفـتـن         
توفاني كه فرا مـيـرسـد، آنـهـا در          
اين سو و در آن سو قرار گيرنـد...    
آنها (كارگران) تائيد ميكنند كه   
سازمانهاي سيـاسـي آمـريـكـا از          
سازمانهاي سيـاسـي آنـهـا بـهـتـر            
اســت. ولــي آنــهــا بــه هــيــچ روي             
نميخواهـنـد بـه جـاي مسـتـبـدي               
مستبد ديگر را (طبقـه سـرمـايـه        
دار را) بــنــشــانــنــد... كــارگــران              
روسيه را در گروههاي چند نـفـري     
در مسكو، در ريگـا، در اودسـا،       
تيرباران و اعدام كردنـد. آنـهـا را         
هزار هزار به زندان افكـنـدنـد، بـه       
كويرها و مناطق قطـبـي تـبـعـيـد         
كردند. و آنها همه اينها را به جان 
خريدند نه به خاطر چيزي مـانـنـد      
امــتــيــازات مشــكــوك كــارگــران         

 گلدجيلد يا كريپل كريك...<
ــه در                ــب اســت ك ــن ســب ــدي ب
ــحــبــوحــه جــنــگ،            روســيــه، در ب
ــقــالب              ــه ان ــاســي ب ــقــالب ســي ان

اجتماعـي تـكـامـل پـيـدا كـرد و                
سرانجام عالي خود را در پيـروزي  

 »بلشويسم يافت.
درباره "فاكتهـا و واقـعـيـات"          
اين رويداد تاريخي بزرگ بايد بـه    
اسناد و تاريخ اين انقـالب رجـوع     
كرد. در ميان اسنـاد مـربـوط بـه          
تاريخ انقالب اكتبر كتابهـاي زيـر     
جزو معتبـرتـريـن و مـطـرحـتـريـن             
اسناد هستند و به فارسي ترجـمـه   
شده انـد و روي ايـنـتـرنـت وجـود               

 دارند.
تاريخ انقالب روسـيـه، لـئـون          -١

 جلد. ٣ -تروتسكي 
انقالب بلشويكي، اي.اچ.كار    -٢
 جلد. ٣ -
ده روزي كه دنـيـا را لـرزانـد،          -٣

 جان ريد.
انقالب اكتبر با شـعـار "هـمـه        
قدرت به شـوراهـا" بـه سـرانـجـام              
رسيد. و بنا به نقل مندل از بريـل   

ئی رت شـورا   قد ويليامز "توده ها    
را بيش از برنامه هـاي حـزبـي يـا         
مجلس موسسان حالل مشكـالت  
ــا                ــه ــن ــد، و ت ــن ــدانســت ــي خــود م
بلشويكـهـا بـودنـد كـه واقـعـا بـا                 
قدرت شورائي پيوند داشـتـنـد...        
ايـــنـــك حـــزب آنـــهـــا بـــود كـــه               
مــيــتــوانســت روي مــوجــي از               
همـبـسـتـگـي تـوده اي قـدرت را                

كسب كند." اين فقط يك نمونه از   
موارد متعدد مشـابـه در اسـنـاد         
موجود است كـه خـيـلـي از آنـهـا             
بروايت مخالفيـن بـلـشـويـكـهـا و            

حتي افراد ضد كمونـيـسـت اسـت       
كه تاكيد دارند بلشويكـهـا داراي     
نفوذ عـظـيـم تـوده اي در مـيـان                 
ــازان و مــردم                 ــرب ــران و س ــارگ ك
زحمتكش بودنـد. امـا بـورژوازي         
ــفــهــمــي و كــمــبــود             مشــكــلــش ن
اطالعات نبوده و نيست، امرشان 
دفاع از مـالـكـيـت خصـوصـي و               

 بربريت سرمايه داري است. 
اما يك گوشه اين بحث و كـال  
مساله "كودتاي اقـلـيـت" بـه ايـن            
برميگردد كه بـورژوازي و حـتـي          
بخشي از چپهاي سابق از مـوضـع   
دمكراسي انقالب اكتبر را از اين 
جنبه زير سوال ميبرند كه لنين و   
بلشويكها اكثريت شـوراهـا را بـا        
خود نداشته اند. پاسخ قـاطـع بـه         
ايـــن بـــورژواهـــا ايـــنـــســـت كـــه           
كـمـونـيـســتـهـا هـر وقـت امـكــان                
گرفتن قدرت سـيـاسـي را داشـتـه          
باشند، حتي اگر در اقليت باشند، 
يك آن معطل نميشـونـد و نـبـايـد          
بشوند و كوچكترين ارزشـي بـراي     
اين نوع انتقادها نبايد قائل شـد.  
گرفتن قدرت از دسـت بـورژوازي         
مستلزم داشتن اكثـريـت نـيـسـت.        
باوجوديكه در ماه اكتبر لـنـيـن و      
بلشويكهـا در شـوراهـا اكـثـريـت             
داشتند امـا مـخـالـفـيـن انـقـالب             
اكتبر ساز خود را مـيـزنـنـد. ايـن         
بحثي درچهارچوب حزب و قـدرت  
سياسي است كـه بـايـد جـداگـانـه             

 مورد بحث قرار بگيرد. 
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ــيــش از يــکــمــاه اعــتــراض            ب
زندانيان سياسي در گـوهـردشـت،      
نقطه عطـف ديـگـري در مـبـارزه            
بــراي آزادي زنــدانــيــان ســيــاســي         
است. اعتراض زندانيان سـيـاسـي     
گوهردشت به وضعيت اسفـنـاک و     
جنايتبار زندانها و به سرکوبگـري  
هاي وحشيانه دسـتـگـاه قضـايـي          
جمـهـوري اسـالمـي اسـت و ايـن               
صداي اعتراض کل زندانيان است 
که چنين پژواک گسترده پيدا کرده 
اسـت. يــک اتــفــاق مــهــم در ايــن              
اعتراضات نـقـش خـانـواده هـاي             
زندانيان سياسي، اطالع رساني از 
وضـع زنـدانــهـا و بــه راه افـتــادن               
کــارزاي وســيــع در حــمــايــت از             
خواستهاي زندانيـان سـيـاسـي در         
داخــل کشــور و در ابــعــاد بــيــن              

 ٢٢المللي است. تجمع اعتراضي 
شـــهـــريـــور در مـــقـــابـــل زنـــدان           
گــوهــردشــت در حــمــايــت از ايــن          
زندانيان و طنـيـن شـعـار زنـدانـي           
سياسي آزاد بايد گـردد در بـرابـر        
زندان گوهردشت، حلقه مهمـي از    
ايــن اعــتــراضــات بــراي آزادي              
تمامي زندانيـان سـيـاسـي اسـت.          
اين درحاليست که کـارزار عـلـيـه       
امنيتي کـردن مـبـارزات و بـراي           
خــواســت لــغــو تــمــامــي احــکــام          
امنيتي صادر شده براي فـعـالـيـن     
کــارگــري، مــعــلــمــان و فــعــالــيــن         
اجتماعي مدتـهـاسـت در جـريـان          
است و هر روز قدرتمند تر به جلـو  
ميـرود. از جـملـه در ايـن مـدت                 
مبارزات زندانيان سياسي و ايـن      
کـارزار هـا از سـوي تشــکـلــهــاي             
مــخــتــلــف کــارگــري، مــعــلــمــان،        
فعالـيـن اجـتـمـاعـي و در سـطـح                 
جهـانـي از سـوي اتـحـاديـه هـاي                
کارگري مختلـف و سـازمـانـهـاي          
مدافع حقوق انسان چون عفو بيـن  
الملل، اتـحـاديـه کـارگـران پسـت             
کانادا، کنفدراسيون بين الـمـلـلـي     
اتحاديه هاي کـارگـري، اتـحـاديـه        
هاي کارگري در کشورهاي سوئد، 
نروژ، فرانسه، استراليا، انگلـيـس   
و... مورد حمايت و پشـتـيـبـانـي           

 قرار گرفته است.
ــن              ــري از ايـ ــگـ ــوي ديـ الـــگـ
مبارزات تجمع اعتراضي بود کـه  

شهريور به فراخـوان ربـابـه       ١٤در 
رضايي همسر رضا شهابي عضـو  
هيات مديره سنديکاي واحد است 
که در آن کارگران شرکت واحد بـه    
همراه دانشجويان و ديگر فعاليـن  
کارگـري و مـعـلـمـان در مـقـابـل                 
مجلس و خيابان هـاي اطـراف آن       
بــا خــواســت آزادي فــوري رضــا            
شهابي برگزار شد و شعار زندانـي  
سياسي آزاد بايـد گـردد، طـنـيـن          

 انداخت. 
اعتراضات زندانيان سـيـاسـي    
ــه             ــبــال حــمل ــدن در گــوهــردشــت ب

عوامل سرکوب رژيم اسالمـي در     
مــرداد مــاه و        ۸روز يــکــشــنــبــه     

انتقال تعدادي از زندانيان سياسي 
با ضرب و شتم و توهين به سالـن  

زندان گـوهـردشـت،آغـاز شـد.          ۱۰
بدنبال اين سرکوبگري وحشـيـانـه      

 ۹حـکـومــت بــود کـه در تــاريـخ               
ــاســي در             ــيــان ســي ــدان مــرداد زن
گوهردشـت بـا اعـالم اعـتـصـاب             
غـذا، اعــتـراض خــود را بــه ايــن             
سرکوبگري ها اعالم داشتـه و بـه       
عنوان خـواسـتـي فـوري خـواهـان             
بازگرداندن خود به مکان قـبـلـي،      
بازگرداندن وسايل ضبط شده شان 
و بــرقــراري شــرايــط انســانــي در           
زنــدانــهــا و پــايــان دادن بــه ايــن             
ــا             ــه ــدان وحشــيــگــري در درون زن

روز    ٤٠شدند. سرانجام بـعـد از          
اعتصاب در بيانيه اي که امضاي 
زندانيان اعتصابي زنـدان رجـايـي      
شــهــر را در زيــر خــود داشــت و               
خطاب به نهادهاي بين الملـلـي و     
حقوق بشري نوشته شده بود، ختم 
ــن اعــتــصــاب اعــالم             مــوقــت اي

 گرديد. 
در ابتدا دسـت انـدرکـاران و           

مسئوالن زنـدان و قـوه قضـايـيـه              
سعي در انکار اعتراض زندانـيـان   

روز اعتصـاب   ٤٠داشتند و  طي 
آنــهــا نــيــز  تــغــيــيــري در وضــع               
زنــدانــيــان ايــجــاد نشــده و آنــهــا           

ترين امکانات  همچنان از ابتدايي
حتي قـانـونـي زنـدان و از جـملـه                 
دسترسي  به رسيدگيهاي پزشکـي  
محـروم بـوده انـد. از هـمـيـن رو                  

زندانيان سياسـي گـوهـردشـت در         
بيانيه خود اعالم کرده اند کـه بـه       

کـدام از       رغم اينکه تاکنـون هـيـچ      
هاي آنها پاسخ نگرفـتـه و      خواسته

کماکان در شـرايـط غـيـرانسـانـي           
درخواست   به بسر ميبرند، اما بنا 

افراد و گـروهـهـاي اجـتـمـاعـي و              
سـيـاســي داخـل کشـور از جـملــه              
فعاالن کارگري، زنان، مـعـلـمـان،       
دانشجويـان، زنـدانـيـان سـيـاسـي            
کنوني و سابـق، و مـادران پـارک          
ــرهــاي                  ــانــت ــارلــم ــيــز پ ــه و ن الل
انـگــلــســتــان، ايــتـالــيــا، آلــمــان و          
پــارلــمــان اروپــا، ســازمــان عــفــو         

الملل و ساير شـخـصـيـتـهـا و            بين
المللي و  بشري بين نهادهاي حقوق
هايشان، با احترام  نگراني خانواده

دريـغ     و سپاس از حمـايـتـهـاي بـي       
هــــمــــگــــان از روز جــــمــــعــــه               

روز ۴۰پس از  ۹۶شهريورماه ۱۷
غـذاي خـود        موقتاً بـه اعـتـصـاب      

پــايــان مــيــدهــنــد امــا پــيــگــيــر            
خواستهايشان هستند و به مبارزه 
خود ادامه ميـدهـنـد. در هـمـيـن            

حال رضا شهابي و سعيد شـيـرزاد    
و مــحــمــد نــظــري  از زنــدانــيــان             
سياسي در گوهردشت همچنان در 
اعتصـاب غـذا بسـر مـيـبـرنـد و                
وضعـيـت جسـمـانـي آنـهـا وخـيـم                

 گزارش ميشود.  
در برابر اين وضعيت، وظيـفـه   
ما مـردم پـيـگـيـري خـواسـتـهـاي              
زندانيان سياسي، برداشتن فشـار    
ــه                  ــان دادن ب ــان و پــاي از روي آن
فشــارهــاي درون زنــدان اســت.             
وظيفه ما هـمـراهـي بـا خـانـواده             
ــراي            ــدانــيــان ســيــاســي ب هــاي زن
پــيــشــبــرد خــواســتــهــاي انســانــي        
زندانيان سيـاسـي و آزادي فـوري          
تمامي زندانيـان سـيـاسـي اسـت.          
وظيفـه مـا حـمـايـت از خـواسـت                
برحق رضا شهابي و اعـتـراض بـه      

روز    ٩٦٨مـحـکـوم کـردن او بـه              
حبس بيشتر است. و مـهـمـتـر از          
همه تاکـيـد مـا بـرکـارزار عـلـيـه               
امنيتـي کـردن مـبـارزات اسـت.             
ــي ايــن کــارزار                ــنــاي واقــع ــع م
اعتراض عـلـيـه سـرکـوبـگـريـهـاي            
حکومت اسالمي و دفاع  از حـق    
تشکل، حق اعتصاب و آزاديهـاي  
 سياسي پايه اي در جامعه است.  

امــا نــکــتــه قــابــل تــامــل در          
اعتراضات زندانيان سـيـاسـي در        
گــوهــردشــت اعــالم ايــنــســت کــه         
اعتصاب غذاي خود را بـه "روزه         
سياسي" تبديـل مـيـکـنـنـد. روزه            
سياسي و دادن رنگ مـذهـبـي بـه       
اين حرکت اعتراضي، مقدمـه اي    
براي تفرقه در صفوف معترضـيـن   
است. مقدمه اي براي دامـن زدن     
ــن                   ــي در اي ــت ــي ــن بــه فضــاي ام
اعتراضات و زير فشـار گـذاشـتـن       
بخشي از زندانيان سيـاسـي اسـت      
که روزه سياسي را شيـوه مـبـارزه      
خود نميدانند، اما در بـرابـر يـک          
عمل انجام شده قرار مـيـگـيـرنـد.      
جلو آوردن اينگونه شـيـوه هـا در          
ــردم در ســطــح                ــتــراضــات م اع
جــامــعــه، از جــملــه شــيــوه هــاي           
شـنــاخــتــه شــده گــرايشــاتــي چــون        
گرايشات ملي اسالمي و بـعـضـا      
خود حکومتيان براي نگاهداشتن 
اعتراضـات در چـهـارچـوبـه هـاي             
مذهبي و کنترل شـده اسـت.  از            
جمله نمونه هايي ديگر از هـمـيـن    
نوع راهکارها مثل سـر دادن اهللا      
اکبر و يا آوردن بنرهايي با عکس 
خامنه اي و سـران حـکـومـت در             
تجمعات اعتراضي جاري را ديـده  
ايم. و جالب اينجاسـت کـه تـمـام          
اين شگردهـا نـيـز تـحـت عـنـوان              
ايــجــاد حــاشــيــه امــنــيــتــي بــراي         
مبارزات صورت مـيـگـيـرد. امـا         
بطور واقعي  نـتـيـجـه مسـتـقـيـم               
اينگونه راهکارها تفرقه انداختـن  

در صــفــوف مــبــارزات مــا و                   
تضــعــيــف آنســت. ايــنــهــا هــمــه            
تـالــشــهــايـي بــراي نـگــاهــداشــتــن        
اعتراضات در چهارچوبه مذهـبـي   
و کنتـرل شـده حـکـومـتـي اسـت.              
ســکــوت مــا در بــرابــر ايــن نــوع            
ــخــواهــيــم، چــه              ــثــات چــه ب تشــب
نخواهيم، افتادن به دام ايـن نـوع       
ــد             ســيــاســت هــاســت و مــيــتــوان
مبارزات ما را به بيراهه برد. در    
بــرابــر ايــن نــوع تــقــالهــا  بــايــد              
هوشيار بود. اين گونه راهکـارهـا    
شيوه مبارزه ما مردم نـمـيـتـوانـد      

 باشد. 
ــه             ــخــشــيــدن ب ــراي قــدرت ب ب
ــان             ــي ــدان ــراي آزادي زن ــارزه ب مــب
سياسي، براي قدرت بخشيـدن بـه     

مبارزات زنـدانـيـان سـيـاسـي در             
گــــوهــــردشــــت، بــــايــــد صــــف          
مبارزاتمانمان را متحد کنيم. از    
جمله تجمعي که به فراخون ربـابـه   
رضايي همسر رضا شهابي داد و     
چنان با شکوه از سوي فعالين اين 
عرصه از مـبـارزه پـاسـخ گـرفـت،           
خود راه در مقابل ما مـيـگـذارد.    
خصوصا اينـکـه امـنـيـتـي کـردن            
ــوب            ــرکــ ــراي ســ ــارزات بــ ــبــ مــ
اعتراضات اجتماعي، دامـنـگـيـر     
ــان،           ــمـ ــعـــلـ ــران، مـ ــارگـ ــه کـ هـــمـ
ــان،          ــگــان، دانشــجــوي ــازنشــســت ب
فعالين دفاع از حقوق زن، حـقـوق     
کـودک، عـلـيـه تــخـريـب مـحـيــط               
زيست و در هر عرصـه و مـبـارزه        
ايست. بنابراين در تـقـابـل بـا آن            
بايد متحدانه ايستاد. از هـمـيـن         
رو  انـتـظـار ايـنـسـت کـه امــروز                  
تـمـامــي تشــکـل هـاي کـارگــري،            
معلمـان و کـانـون هـاي صـنـفـي                
شان، بـازنشـسـتـگـان، نـهـادهـاي             
دفاع از حقوق کودک و حقوق زنان 
و عرصه هاي مختلف مبـارزه در    
جامعه با بيانيه هاي مشترکشـان  
خطاب بـه تشـکـلـهـاي سـراسـري               
کارگري و نهادهـاي انسـانـدوسـت       
در سطح جهان، کارزاري گسـتـرده   
و جهاني را عليه سرکوبگري هاي 
حکومت به راه بيندازنـد. بـا ايـن         
کار صداي اعتـراض عـلـيـه قـتـل           
کولبران بـاشـد. صـداي اعـتـراض           
عليه شرايط اسفناک و جنايـتـبـار    
ــاشــنــد، صــداي             ــهــاي ب ــدان در زن
اعـتــراض عــلــيــه دســتــگــيــرهــا و         
تهديد و فشـار بـر روي فـعـالـيـن               
اجتماعي در عرصه هاي مختلف 
مبارزه باشند.  و با اين کار صف  
متحدي را در مبارزه بـراي آزادي    
تمامي زندانيان سيـاسـي، عـلـيـه        
احکام امنيتي صـادر شـده بـراي          
کليه فعالين کارگري، معـلـمـان و      
مردم معترض، و عـلـيـه شـرايـط          
جنايـتـبـار درون زنـدانـهـا شـکـل               
دهند. با چنين اشکالي از مبارزه 
است که ميتوانيم فشار را از روي 
گرده زندانيان سياسـي بـرداريـم و        
اجازه ندهيم که با اشـکـالـي چـون       
اعتصاب غذا جسم و روحشان را   
فرسوده و نابود کنند. و به همـيـن    

 ۱۱ صفحه  
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تيتر خبرهايي کـه مـربـوط بـه هـمـه             
پرسي در کردستان عراق است واقـعـا   
تکان دهنده و تـرسـنـاک اسـت. قـرار           

سپتامبر در کـردسـتـان     ٢٥ است روز 
عراق از مردم نظر خواهي شود که آيا 
ـنـد يـا       ميخواهند با کشور عراق بمان
جـدا شــونـد. از حشــد الشــعـبــي تــا               
جريانات اسالمي و ناسيوناليستهـاي  
ــت اردوغــان و                   ــي و دول ــرب ــان ع پ
جمهوري اسالمي و انواع دسـتـجـات    
مزدور قومي و اسـالمـي مـرتـجـع،            
ـنـد و            دارند پي در پي تهديـد مـيـکـن
رجــز خــوانــي مــيــکــنــنــد و هشــدار           
ميدهند که بايد جلوي همه پرسي در 
کردستان عراق گرفته شود. اگر کسي 
حرف روشني و قابل قبولي در مـورد  
هدف بازراني از همـه پـرسـي داشـت         
ميشد شنيد و بحث کـرد. بـارزيـانـي        
هر هدفي داشته بـاشـد هـمـه پـرسـي           
همه پرسي است. اگر کسي ايرادي بـه  
نحوه اين همه پرسي دارد بايد همـيـن   
را بــگــويــد. امــا صــف بــزرگــي از                
مرتجعين وحشت کرده انـد کـه قـرار        
ــکــه                 اســت از مــردم در مــورد ايــن
ميخواهند با بقيه عراق بمانند يـا نـه     
نظر خواهي شود. آيا مردم حق ندارند 

نظر بدهـنـد؟ آيـا مـردم حـق نـدارنـد                
تصــمــيــم بــگــيــرنــد؟ بــه اردوغــان و           
روحاني و قاسم سليماني و تـرامـپ و     
بقيه چه مربوط است که قرار است از   
مردم کردستان عـراق نـظـر خـواهـي            
ـپـذيـرنـد کـه ايـن              شود؟ اين ها بايد ب
مردم هستند که حق دارند در مـورد      
سرنوشت جامعه تصميم بگيرند و نـه  
دولتهاي ارتجاعي و قـوم گـرايـان و            
ناسيوناليست هاي رنـگـارنـگ. يـک          
مشــت مــرتــجــع کــثــيــف و مــزدور           
سالحهايشان را نشـان مـيـدهـنـد و              
تهديد ميکنند که رفرانـدوم بـه زيـان        
ـنـسـت کـه         مردم است. منظورشان اي

 ما به جامعه خون خواهيم پاشيد. 
روشن است که مسعـود بـارزيـانـي و         
ـتـــان               ــردســ ــوکـــرات کـ ــزب دمـ حـ
ناسيوناليستهاي دو آتشه مـرتـجـعـي     
هستند که طي همين مدت کوتاه از   
دزدي حقوق معلمان و کارگران و در     
ـيـادردر        ـل آمدهاي نفت ميليونر و مـي
ـنـهـا      شده اند. سالهاي سال است که اي
جز "کردايتي" يعني ناسيوناليسم کرد 
و پادويي سياست آمريکا و اردوغـان    
کار ديگـري انـجـام نـداده انـد. و در                 
ـيـسـم     عمل نشان داده اند که ناسيونال
يک ذره به حقوق مردم ربط نـدارد. و       
اکثريت مردم کردستان عراق از اينها 

متنفرند و بارها عليه اينها دسـت بـه     
تظاهرات و اعـتـراضـات وسـيـع زده            
اند. امـا از نـظـر خـواهـي از مـردم                    
ـقـالل يـا                  کردسـتـان عـراق بـراي اسـت
ماندن با عراق بايد دفاع کرد. بايد بر  
اين تاکيد کرد که نظرخواهي بايد در   
فضايي کامال آزاد و بدون تـهـديـد و        
زورگويي احزاب حاکم بـرگـزار شـود،      
ـيـطـرف بـر نـظـر سـنـجـي                 نهادهاي ب
نظارت کنند و به مـردم امـکـان داده        
شود که در مورد نظام آينده جـامـعـه      
کردستـان نـظـر بـدهـنـد. تـهـديـدات                  
جريانات و دولتهاي ارتجاعي را بايـد  

 محکوم کرد. 
نظر سنجي اگر در فضايي آرام و آزاد   
انجام گيرد، نتيجه آن هرچـه بـاشـد و        
اهداف پشت اعالم آن توسط بازرانـي  
ـفـع فضـاي جـامـعـه            هرچه باشد، به ن
کردستان و عراق و ايران و تـرکـيـه و          
جاهاي ديگر است. ارتجاع حاکـم در     
تـرکــيــه و ايــران و عــراق از هــمــيــن               
وحشــت دارد. نــمــيــخــواهــنــد مــردم         
دخالتي در سـرنـوشـت خـود داشـتـه             
باشند. ميخواهند جامعه قـومـي و        
مذهبي باقي بماند. مردم کـردسـتـان     
عراق دهها سال زير سرکوب و ترور و 
دستگيري و تبعيض و ديـکـتـاتـوري       
وحشتناک صدام حسين مچالـه شـده     

انـد. در چــنــد ســال اخــيــر نــيــز زيــر                
ديکتاتوري ناسيوناليستهـاي کـرد و       
دولت اقليم به فقر کشيده شده انـد. و       
هرروز دست به اعتراض و تـجـمـع و          

 تظاهرات ميزنند. 
ــهــا و                 ــد رقــايــت ــرآيــن ــون ب امــا اکــن
کشاکشهاي منطقه و حسابگـريـهـاي    
بارزاني و غيره اين شده است کـه يـک     
رفراندوم را براي استقالل يا ماندن بـا    
ـبـايـد             عراق را اعالم کند. تـوهـمـي ن
داشــت کــه رفــرانــدوم بــخــودي خــود          
ـبـدل         جامعه کردستان را به بـهـشـت ت
نميکند. حتي استقالل کامل از بقيـه   
عراق بخودي خود اوضاع را بـهـبـود        
نميدهد. همه چيز بستگي به آگـاهـي    
مردم و دخالتگري آنها و عقب رانـدن  
مرتجعين و مفـتـخـوران از صـحـنـه           
سياست و دفاع از يک نظام و سيستـم  
انساني در آينده دارد. بستگي به ايـن   
دارد که در کردسـتـان عـراق آيـا يـک            
نظام انساني و سکوالر و مـردمـي و       
بدون تبعيض و بدون استثمار سـرکـار   
مي آيد، يا يک حکومت قومي مثل 
االن سرکار ميماند. يا يک حکـومـت    
مذهبي و قومي مثل بقيه عـراق يـا       

 يک حکومت اسالمي مثل ايران.
 

رفراندوم بـه مـردم عـادي کـردسـتـان             

عراق اين شانس را ميـدهـد يـا قـرار         
است بـدهـد کـه خـودشـان تصـمـيـم                 
ـيـه            ـق بگيرند که اوال ميخواهـنـد بـا ب
عراق بمانند يا نه. ثانيا حکومت آتي 
ـنـگـونـه              ـنـد. اگـر اي را خود تعيين کن
باشد. اگر با توطئه اين رفراندوم را بـه   
يک نمايش توخالي تبديل نکنند، اگر 
با ايجاد ترس و وحشـت مـردم را از           
شــرکــت و نــظــر دادن در رفــرانــدوم              
نترسانند، اوضاع ميتواند بهتر شود. 
کال نفس يک نظر خـواهـي عـمـومـي        
براي يک تغيير اساسي در اين منطقه 
ـتـوانـد      بحران زده و ديکتاتور زده، مـي
مثبت باشد. اما عده اي ميخواهـنـد    
فضا را آنچنان دودآلود و نـظـامـي و        
تروريزه کننده که مردم از دخالتـگـري   
و نظر دادن پشيمان شوند. اين را بايد  

 مانع شد. 
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اعتبار است که ما همواره تاکـيـد   
کرده ايم، اعـتـصـاب غـذا شـکـل           
اجتماعي مبارزه نيست. مردمـي   

که ميخواهند در ايـن مـبـارزات           
دخـيــل بـاشــنــد، نـمــيــتــوانـنــد بــا            
اعتصاب غذا وارد ميـدان شـونـد      
واين عملي و واقعـي نـيـسـت. بـه           
عــبــارت روشــنــتــر ايــن شــيــوه از          
اعتـراض امـکـان تـوده اي شـدن              
مبارزات ما و گسترش دامنـه آن    
را ضعيف ميکنـد. قـدرت مـا و           
امنيت و ادامـه کـاري مـبـارزات         
ما در بسيج وسيع توده اي مـردم    
معترض است. ازهمين رو بـارهـا      
اعالم کـرده ايـم کـه تـوصـيـه مـا                
اعتصاب غذا نيست. توصيه مـا     
مــبــارزه مــتــحــد اجــتــمــاعــي و            
کارزارهاي قدرتمند بين الـمـلـلـي       

است. توصيه ما استفاده وسيع و    
گسترده از مدياي اجتماعي بـراي  
گرد آوردن نيروي مبارزاتي مان و 
متحد کردن صف اعتراضمـان بـر     
ســر خــواســتــهــايــي روشــنــمــان و          
خواست آزادي فوري و بدون قيد و 
شرط تمامي زنـدانـيـان سـيـاسـي           
اســت. خــانــواده هــاي زنــدانــيــان          
سياسي در صـف جـلـوي چـنـيـن                
کــارزاري قــرار دارنــد. بــنــابــرايــن         
آنجايي هم که زنداني سياسي زير 
فشار سنگين درون زندان نـاگـزيـر    
دست به اعتصـاب غـذا مـيـزنـد،          
براي ما بايد يک هشدار باشد و با 
ــانـــانـــه از او و                 حـــمـــايـــتـــي جـ
خواستهايش بايد کاري کنـيـم کـه      
زنداني  به نيروي اجتـمـاعـي ايـن       
مبارزات اتکاء کند و ناگـزيـر بـه      
ادامه اعتصاب غـذا و يـا دسـت          

 زدن به اعتصاب غذا نشود. 

در خــاتـمــه فــراخـوان مـن بــه            
حمايت وسيـع و هـمـه جـانـبـه از               
زندانيان سـيـاسـي گـوهـردشـت و             
خواستهايشان، از رضا شهـابـي و     
اعتراض او بـه بـازگـردانـدنـش بـه           

روز حبس بـيـشـتـر        ٩٦٨زندان با 
است. ما خواستار آزادي فـوري و     
بدون قيد و شرط تمامي زندانيـان  

 سياسي هستيم.
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جــمــعــي از فــعــالــيــن کــارگــري و          
اجتماعي در حمايت از زنـدانـيـان    
ــت کــه در                ــيــاســي گــوهــردش س
اعتراض بـه سـلـب حـقـوق اولـيـه                
انســانــي و رفــتــارهــاي خشــن و            
مغاير کرامت انسـانـي دسـت بـه           
اعتصاب غذا زده بودند،  تـجـمـع    
داشتند، مورد تـهـاجـم نـيـروهـاي         

امنيتي قرار گرفتنـد. در جـريـان          

اين تهاجم وحشيانه بهنام ابراهيم 
زاده از چهره هاي شـنـاخـتـه شـده          

 ٧کارگري که به تازگي و پـس از      
سال حبس از زندان آزاد شده است 
و واله زماني از اعضـاي هـيـات          
مديره سنديکاي نقاشـان الـبـرز و        
پيمان سالمي از فعالين اجتماعي 
دستگير شدند. بازداشت شـدگـان      
اين روز همچنان در بازداشت بسر 
ميبرند و هـم اکـنـون يـک تـالش                
فوري  کارزار عليه وضع اسفـنـاک   
ــهــا، آزادي             ــدان ــار زن ــتــب و جــنــاي

شـهـريـور       ٢٢دستـگـيـر شـدگـان          
 است. 

شـهـريـور،       ٢٢حمله به تجمع 
تالشي براي عقب رانـدن مـبـارزه        
عليه تشـديـد سـرکـوبـگـري هـاي              
حکومت در زندان و در بـيـرون از       
زندان است. خصوصـا اکـنـون کـه         
خانواده هاي زنـدانـيـان سـيـاسـي           
براي آزادي عزيزانشان فعاالنه بـه    
ميدان آمده اند، اکنون کـه شـعـار      
کارگر زندانـي، زنـدانـي سـيـاسـي           

آزاد بايـد گـردد، بـيـش از بـيـش               
ــانــي شــده و بــه شــعــار                    ــيــاب خ
ــري و مــردم             ــراضــات کــارگ اعــت
ــبــديــل شــده اســت،             مــعــتــرض ت
حکومت اسـالمـي، در هـراس از          
گسترش اين اعتراضات، دست به 
اقداماتي از نوع حمله بـه تـجـمـع         

شهريور ميـزنـد. امـا دامـنـه            ٢٢
اين اعتراضات همچنان گسـتـرده     
است. از جـملـه يـک شـعـار مـهـم               
معلمان و بازنشستگان در تـدارک  
تجمع اعتراضي سراسـري سـيـزده      
مهر، روز جـهـانـي مـعـلـم، آزادي           
همه معلمان زنداني و پايان دادن   
به امنيتي کردن مبـارزات اسـت.     
ضمن اينکه اعتراضات زندانـيـان   
گـوهـر دشـت بــخـاطـر فشـارهــاي             
درون زندانها و ابعاد جنايتکارانه 
آن همچـنـان ادامـه دارد. بـهـنـام              
ابراهيم زاده، واله زمان و پـيـمـان      

 سالمي بايد فورا آزاد شوند. 

 ۱۰ از  صفحه  
 (6رت از ��ا��9	� ز�6ا�ی	ن �ی	�� ... �8	م  0	  
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رحمان حسين زاده از رهـبـري     
حزب حکمتيست در جايي شـکـوه   
ميکند که چرا حزب کـمـونـيـسـت      
کارگري کوروش مدرسي را فـعـال   
مايشاء در حـزب حـکـمـتـيـسـت               
معرفي ميکند و انتظار دارد کـه    
با جدايي او جـهـت گـيـري حـزب              
حــکــمــتــيــســت تــغــيــيــر کــنــد. او          
ميگويد سيـاسـتـهـاي مـا صـرفـا            
توسط اين شخص تعيين نشـده و      
همه در آن سهميم هستيم. (نـقـل       
به معنا)  واقعيت نشان مـيـدهـد     
کـه رحـمـان حسـيـن زاده در ايـن                 
مـــورد کـــه راســـت روي حـــزب              
حکمتيست فقط بـه مـدرسـي هـا         
مربوط نيست حق دارد. ما بـايـد      
 اين برخورد خودرا تصحيح کنيم. 
اخـيــرا در نــوشـتــه اي تــحــت           
عنوان "ما گفتيم راي به روحـانـي    
راي به خامنـه اي اسـت" رحـمـان            
حسين زاده بعد از مدال دادنـهـاي   
متعدد به حزب خود بخاطر اينکه 
فهميده اند و گفته اند که روحانـي  
و خامنه اي فرقي ندارند (عـجـب    
کشفي عميقي!)، افـاضـاتـي بـي           
پــايــه عــلــيــه حــزب کــمــونــيــســت         
کارگري را تکرار کـرده اسـت. او          
ميگويد " چند ماه قبل از بسـاط    
انتخابـات اعـالمـيـه مـا تـاکـيـد               
کرده، "شرکت در مـعـرکـه گـيـري           
انتخاباتي جمهـوري اسـالمـي بـه         
هيچ وجه توجيه بردار نيست" و با  
حکم مصلحت گرايانه و سـطـحـي    
"راي سلبي" نبـايـد شـرکـت هـيـچ             
بخشي از مـردم را تـوجـيـه کـرد.            
بعضي از نيروهـاي چـپ بـا عـلـم            
ــبـــي و راي                      ــلـ ــردن "راي سـ کـ
اعتراضي" همين کـار را کـردنـد.         
ليدر حزب کمـونـيـسـت کـارگـري،         
حميد تقوايي بحث "راي سلبي" را 
دوباره به ميان کشيد ... صاحبان 
اين احکام که عمال شرکـت مـردم     
در مضــحــکــه هــاي انــتـخــابــاتــي        
جــمــهــوري اســالمــي را تــوجــيــه           
مــيــکــنــنــد، اکــنــون بــعــيــد اســت        
بتوانند تنها دو دقيقه از سياسـت  
اپـــورتـــونـــيـــســـتـــي خـــود دفـــاع        

 کنند!" (جدا؟!)
به لحن نا متـنـاسـب و پـر از           
تبختر او در ايـن نـوشـتـه کـاري                
نــدارم. او در يـــک مصــاحــبـــه                 
تلويزيوني هم بحـثـهـاي کـهـنـه و           
قبال جواب گـرفـتـه را بـا لـحـنـي              
ناجور تکرار ميکند. وقتي کـمـي    
در همين جمالت فوق دقت کـنـيـم    
روشن ميشود که اين درست همان 
روش و منطـق راسـتـي اسـت کـه            

بـه     ٨٨حزب حکمتيست در سال   
ــد و در اوج                    ــوســـل شـ ــتـ آن مـ
تظاهراتهاي ميـلـيـونـي مـردم بـا           
شعار مرگ بر ديکتاتـور و مـرگ       
بر جمهوري اسالمي با يک موضع 
بغايت ارتجاعـي اعـالم کـرد کـه           
"در اين اعـتـراضـات سـرنـگـونـي             
طلبي مشاهده نـمـيـشـود" و کـل             
اعــتــراضــات را بــه طــرفــداري از          
موسوي و کروبي نسبت داد و آنرا 
محکوم کرد و آنرا "لجن" خواند و   
به مردم گفت در خانه بـمـانـيـد و         
امثال اينها. هنوز هم همين خـط    
و ارزيــابــي راســت و مســمــوم را           
دنبال ميکند. من در جايي حزب  
حکمتيست را با عنوان "حزبي بـا   
عينک سيـاه" خـطـاب کـردم (بـن              
بست حزبي بـا عـيـنـک سـيـاه) و              
بطور واقعي اين حزب از منطـقـي   
پيروي ميکند که دنيا را تـيـره و         
تار مي بيند و هر حرکت مردم را   
به حساب جـريـانـات راسـت مـي            
نويسد و به همين هم به جريانـات  
راست خوراک ميدهد و خودرا فلج 

 و زمين گير کرده است. 
رحمان حسين زاده بـر هـمـيـن       
اساس اکنـون هـم مـيـگـويـد راي             
بخشي از مردم به روحاني راي بـه  
خامنه اي است. کسي که ذره اي      
واقعيات جامعه ايران را بشناسـد  
و در هپـروت خـود غـرق نـبـاشـد             
ميفهمد که راي مـردم در اسـاس         
خود نه به خامنه اي و نه حتي بـه    
روحاني است. موضع و ارزيـابـي        
حسين زاده در بهترين حـالـت بـي      
پايه است. از نظر او آن بـيـسـت و       
يک ميليون نفري که بنا بـه آمـار       
حکومت بـه روحـانـي راي دادنـد           
رايشان به خامنه اي بـوده اسـت.       

طبعا چند ميليون راي به ابراهيـم  
رئيـسـي هـم راي بـه خـامـنـه اي                  
است . و در نتيجه بنا به ارزيابـي   
"عـــمـــيـــق و داهـــيـــانـــه" حـــزب              
حکمتيست و حسين زاده موجـود  
خبيث و منفوري بنام خامـنـه اي     
از حمايت سـي چـهـل مـيـلـيـونـي             
مردم يـعـنـي اکـثـريـت مـردم در                
جامعه بر خوردار اسـت.( ايشـان       
بحثي در مورد کم و زياد بـودن و    
تقلبي بـودن آمـار حـکـومـت هـم             
نکرده است. اما اگـر آنـرا هـم بـه           
حساب بياوريم بـاز تـغـيـيـري در            
اساس اين بحث بغـايـت راسـت و        
بي پايه نميدهد). ايـن مـوضـع و        
تبليغ اينـکـه خـامـنـه اي از راي              
باالي مردم در جامعـه بـرخـوردار      
شده بطور واقعـي بـا هـيـچ عـقـل             
سليمـي خـوانـايـي نـدارد و خـواه               
ناخواه خوراک دادن به جناح راست 
حکومت است. و اين از زبان يـک     
فعـال چـپ دارد بـيـان مـيـشـود.                
ايشان بـا لـحـنـي پـر از تـبـخـتـر                    
جامعه اي را کـه سـرتـاپـايـش از              
نفرت از خامـنـه اي و حـکـومـت            
اسالمي و روحاني دارد ميجوشـد  
و هرروز بـه شـکـلـي اعـتـراض و               
خشم خودرا دارد بيـان مـيـکـنـد،        
طرفدار خـامـنـه اي و جـمـهـوري               
اسالمي معرفي ميکند. و اين آن  
موضع ناجوري است که يک دقيقه 
هم قابل دفـاع نـيـسـت.  ذره اي                
درک و تـحـلـيـل اصـولـي و نـگـاه               
واقعي و چپ داشتن کافي است تا 
انسان متـوجـه شـود کـه کـه ايـن               
موضع از جاهاي بسيار بـدي سـر     

 در مي آورد.
هرکس که کمترين ارتبـاط و     

ربطي به رويدادها و اعـتـراضـات      
اجتماعي کارگران و مـعـلـمـان و           
بازنشستگان و دانشجويان و زنان 
و مالباختگان و اکـثـريـت مـردم           
جامعه داشته باشد ميفـهـمـد کـه       
ــه اي                  ــن ــام ــه خ ــع ــام ــن ج در اي
منفورترين چهره در مـيـان مـردم        
است و جمهـوري اسـالمـي مـورد         
خشم و نفرت اکثريت عظيم مـردم  
است. هرروز مردم دارند به شکلي 
ــفــرت خــودرا از                  ــتــراض و ن اع

جمهوري اسـالمـي و خـامـنـه اي            
 ٨٨بيان ميکنند. و اوج آن سـال       

با شعارهاي ميـلـيـونـي مـرگ بـر           
خامنه اي و مرگ بـر ديـکـتـاتـور          
بود. که آن فرياد دهها ميـلـيـونـي      
را هم حزب حکمتيست نشنـيـد و     
به آن پشت کـرد. رحـمـان حسـيـن           
زاده و حزب حکمتيـسـت مـعـلـوم        
نيست کـه در کـدام کـره زنـدگـي                
ميکنند که يک مرتبه از تـرکـيـب      
کابينه روحـانـي بـه ايـن نـتـيـجـه                 
ميرسد که راي بخشي از مردم بـه  
روحاني راي به خامنه اي اسـت و    
از اينجا مـا را مـورد تـعـرض و             
هتاکي قرار ميدهد. جامعه دارد    
فـريــاد مــيــزنــد کــه مــردم هــم از             
خامنه اي، هم از کـل حـاکـمـيـت          
اسالمي و هم از روحـانـي و دم و         

 دستگاه دولتيش متنفرند. 
يک سوال کـه از حسـيـن زاده          
بــايــد کــرد ايــنــســت کــه آيــا راي            

بـه     ٧٦بخشي از مـردم در سـال           
خاتمي هم راي به خامنه اي بـود؟  
جواب او مـثـبـت اسـت. رحـمـان                
حسين زاده در اين نوشته بـه ايـن       
سوال جـواب مـثـبـت مـيـدهـد و                
ميگويد " در دوره هاي گذشته هم 
زير فشار و يا با هر تـوجـيـهـي آن       
بخش از مردم که در ايـن بسـاط         
شرکت کردند، فقط به جـانـيـان و        
ــگــران خــود راي داده و              ســرکــوب

 اشتباه کرده اند"
ايـنـکــه بــخـشـي از مــردم بــا             
شرکت در انتخابات اشتبـاه کـرده     
اند يک بحث است اما اينکه تمام 
راي هاي مردم  راي به خامنه اي   
اســت فــقــط از يــک ذهــن غــيــر               
مـتـوازن و اسـيــر مـنـطـق راســت               
بيرون مي آيد. جالب است که اين  
ــســت"              ــي ــت ــم ــک ــودرا "ح حــزب خ
ميخواند و وانمود ميکنـد کـه از       
نظرات منـصـور حـکـمـت پـيـروي            
ميکند. بگذاريد هميـنـجـا سـيـاه         
روي سفيد نظر منصور حکمت را   
در مورد انتخاب خاتمي بياوريم. 
منصور حکمت در يـک اعـالمـيـه       

بـا     ٧٦خـرداد سـال          ٧به تاريـخ    
ــر ســيــاســي حــزب            امضــاي دفــت
کمونيست کارگري چنيـن نـوشـتـه       

است: "مردم وسيعا به خاتمي راي 
دادند، اما خاتمي منتخـب هـيـچ      
مردمي نيست. در يک انتخـابـات    
آزاد کــه ســهــل اســت، حــتــي در            
انتخاباتي از نوع انتخابات ترکيه 
و پاکستان، امثال اين موجـودات  
صــد راي نــمــيــاورنــد. مــردم بــه             
خاتمي راي دادنـد چـون قصـد از          
ميان بردن ايـن رژيـم را دارنـد و            
خــاتــمــي و قــدرت گــيــري جــنــاح          
مدافع او را ابزاري مي داننـد کـه     
مي تواند فروپاشي رژيم اسالمـي  
را تسهيل و تسريع کـنـد. ايـن آن         
حقيقتي اسـت کـه هـمـه، مـردم،              
رژيم، رسـانـه هـا، دول غـربـي و                
حتي محافل اپوزيسيون ملي کند 
ذهن و تازه دمکرات رژيم بخوبـي  

 مي دانند." 
آيــا رحــمــان حســيــن زاده در          
مورد اين بحث منصـور حـکـمـت       
که بارها هم از زبان او تکرار شده 
ميتواند همان عبارات نـازلـي را       
بکار گيرد که  که به سوي موضـع  
کنوني حزب کمونيـسـت کـارگـري       

 پرتاب کرده است؟
روشن اسـت کـه نـه مـنـصـور             
حکمت و نه ما بهيچ وجه خواهان 
شرکت مردم در انتخابات کـذايـي   
حکومت نبوديم و هـيـچـگـاه آنـرا        
تبليغ نکرده ايم و نخواهيـم کـرد.     
برعکس حزب کمونيست کارگـري  
از زمان منصور حکمت تـاکـنـون      
سياست "بايـکـوت انـتـخـابـات و            
خراب کردن بساط انتـخـابـات بـر       
سر رژيم" را تبليغ کرده است. اما   
مردم هرچند هم با ايـن سـيـاسـت       
موافق باشند در عمل تـوازن قـوا     
را ميسـنـجـنـد و بـه شـيـوه خـود                 
عکس العمل نشان ميدهند. ايـن     
آن نکتـه اي اسـت کـه جـريـانـات               
راست و ملي اسالمي و تـوده اي      

اکثريتي آنرا کتمان ميکننـد و     –
برخي جريانات چپ پـا در هـوا و         
سطـحـي نـيـز بـا يـک ژسـت چـپ                   
مآبانه آب به آسياب سياستـهـاي   

 آنها ميريزند.
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اســـالمـــي     -بـــلـــوکـــهـــاي قـــومـــي    
سياستهاي خود را به پـيـش بـبـرنـد.        
استقالل کردستان قبل از هر چيز اين 
تــوازن قــواي ارتــجــاعــي را بــر هــم             
خواهد زد و در صورتي که نيـروهـاي   
چپ و کمونيست درست عمل کنـنـد   
اين تحول ميتوانـد بـه نـفـع  کـمـپ               
کارگران و توده مردم  زحـمـتـکـش و       
نيروهاي چپ و آزاديخواه در منطـقـه   
تمام بشـود. هـمـانـطـور کـه بـاالتـر                  
توضيح دادم طبقه کارگر در کشـور      
مستقل کردستان از شرايط مطلوب 
تري براي پيشبرد مبارزه خود علـيـه   
بورژوازي برخوردار خواهد بود و اين 
تاثيرات مثبتي بر مناطق کردستـان  

در ديگر کشورها خواهد داشـت. از       
سوي ديگر نفس برگزاري همه پرسـي  
در کردستان عراق، رفراندوم و رجـوع  
به راي مردم براي حل مساله ملي را 
به يک خواست و گـفـتـمـان رايـج در            
منطقه تبديل خواهد کرد و ايـن فـي     
النفسه امر مثبت و تحولي بـه نـفـع        
مردم تحت ستم مـلـي در مـنـاطـق            
کردستان است. اين البته لـزومـا بـه         
معني صادر شدن خواست جدائي به 
مناطق ديگر نيست. بعنوان نـمـونـه       
تا آنجا که به کردستان ايران مـربـوط   
مــيــشــود مــا در ضــمــن دفــاع از               
رفــرانــدوم ، در شــرايــط حــاضــر از             
جدائي دفاع نميکنيم. چـون از نـظـر        
ما رفع ستـم مـلـي و بـرخـورداي از              
حقـوق شـهـرونـدي بـرابـر بـراي مـرم                 

کردستان در ايـران کـامـال مـمـکـن             
است. مبارزه مردم کـردسـتـان بـراي        
تحقق اين خواست جزئي از مـبـارزه       
همه مـردم ايـران بـراي سـرنـگـونـي                 
جمهوري اسالمي است. از نـظـر مـا       
نفس برسمـيـت شـنـاسـي يـک هـمـه               
پرسي آزاد و دمـوکـراتـيـک بـر سـر                 
مساله جدائي در کردسـتـان ايـران و        
پذيرش نتيجه آن هـر چـه بـاشـد، در           
شرايطي که ناسيوناليسـم فـارس بـر        
طبل تماميت ارضي و تهديد عـلـيـه    
هــر نــوع جــدائــي طــلــبــي و حــتــي              
خودمختاري ميکوبد، يک گام مـهـم   
در جهت رفع ستم ملي و حل مساله 
ملي  است و همه پـرسـي کـردسـتـان        
عراق  تحول مثبتي در ايـن راسـتـا          

 خواهد بود. 

معلمان بازنشسـتـه از شـهـرهـاي          
مـخـتــلـف، گــروهـهــاي مـخــتـلــف           
تــلــگــرامــي از جــملــه گــروهــهــاي         
پيگيري خواستهاي بازنشستـگـان   
از شهـرهـاي مـخـتـلـف و اتـحـاد               

 ١٣بازنشستـگـان بـه بـرگـزاري               
مهر روز جهاني مـعـلـم فـراخـوان          
داده اند. گفتمان بر سـر بـرگـزاري       
ــام                    ــم ــن روز در ت ــوه اي ــا شــک ب
گروههاي مـبـارزاتـي تـلـگـرامـي            
معلمان، بازنشستگان، کارگـران،  

دانشجويان بسيار وسيع است و با 
پيام هاي گرمي از ايـن فـراخـوان        
اعالم حمايت شده اسـت.  جـملـه           
"همه مي آيـيـم" در پـوسـتـرهـاي               
تــدارک ايــن روز بــزرگ ســراســري         
اعتراض در تـمـام ايـن گـروه هـا                
نقش بسته است. يک نقـطـه قـابـل        
تــوجــه در ايــن تــدارک ديــدن هــا             
فراخوان بـه خـانـواده هـاي دانـش            
آمـوزان بـراي شـرکـت در تـجـمــع               

 اعتراضي اين روز است. 
 ٤افزايش حقوقها بـه بـاالي        

ميليون خـط فـقـر اعـالم شـده از              

سوي دولـت، تـحـصـيـل رايـگـان،            
ــغــو مــدارس            ــگــان، ل درمــان راي
خصوصي و اعتراض عليه کااليي 
شـــــدن آمـــــوزش و پـــــرورش                
محورهايـي اصـلـي خـواسـتـهـاي            
معلمان شاغل و بـازنشـسـتـه در           
تدارک روز جهـانـي مـعـلـم اسـت.           
معلمان همچنين بـا شـعـارهـايـي        
چون جاي معلم زندان نيـسـت، بـه      
امنيتي کردن آمـوزش و پـرورش         
خاتـمـه دهـيـد، خـواسـتـار آزادي              
معلمان زنداني اسماعيل عبـدي،  
محسن عمراني، مختار اسدي، و 
محمود بهشتـي هسـتـنـد و لـغـو             
احکام امنيتي صـادر شـده بـراي          

کــارگــران، مــعــلــمــان و فــعــالــيــن        
اجــتــمــاعــي يــک خــواســت مــهــم          
آنهاست. خـواسـتـهـاي مـعـلـمـان،            
خـــــواســـــتـــــهـــــاي کـــــارگـــــران،       
ــان،          ــگــان، دانشــجــوي ــازنشــســت ب
خانواده هاي دانش آموزان و کـل      
ــراض بــه                 ــت. اعــت ــه اس ــامــع ج
تبعيض، نابرابري، اختالس ها از   
جمله دزدي هـاي مـيـلـيـادري از              
صندوق ذخيره فرهنگيان از ديگر 
مــحــورهــاي مــهــم اعــتــراضــات         
معلمان است. شـعـارهـايـي چـون           

ميليون، حقوق ما يـک   ٤خط فقر 
ميليون، بـيـمـه کـارآمـد، درمـان             
رايگان است، تـحـصـيـل رايـگـان           

براي هـمـه کـودکـان، حـقـوقـهـاي               
نجومي، فـالکـت عـمـومـي، يـک             
اختالس کم  بشه، مشکل ما حل 
ميشه، معيـشـت، مـنـزلـت، حـق           
مسلـم مـاسـت، مـعـلـم، کـارگـر،               
پــرســتــار، بــازنشــســتــه، اتــحــاد،        
ــاي          ــويـ ــاي گـ ــعـــارهـ ــاد، شـ اتـــحـ
خواسـتـهـاي مـعـلـمـان شـاغـل و                
بـازنشــســتــه اســت کــه بــارهــا در          
تجمعات و اعتراضـاتشـان فـريـاد       
زده شده است. معلمان با هـمـيـن       
شعارها و خواستها بـه اسـتـقـبـال        
روز جهاني معلم ميروند.  وسيعا  
اطالع رساني کنيم و از فـراخـوان     

 روز جهاني معلم حمايت کنيم. 

 ۶ از  صفحه  

ميكند كه "سال گذشته نيز نشـان   
داد که اقتصاد ايران مي تواند بـا  
پتانسيل رشد يک تريليـون دالري    
در بـــيـــســـت ســـال پـــيـــش رو،              
اميدبخش ترين اقتصاد نـوظـهـور    
جهان شود." در پاسخ بايـد گـفـت        
كه "اميد بـخـش تـريـن اقـتـصـاد               
نوظهور" حتي يك شوخـي بـيـمـزه        
نيز نيست. فقر و فالكت گسترده،  
فحشا، اعتياد، كودكان خياباني، 
بي خانـمـانـي، گـورخـوابـي بـيـان             
مناسبتري از ايـن "امـيـد بـخـش             

ترين اقتصاد" است. اين اقتـصـاد      
"نوظهور" نـيـسـت، يـك سـرمـايـه              
داري در بن بست و بحـران اسـت.     
اما روحاني به ذخائر نفت و گـاز      

اشــاره مــيــكــنــد. وعــده فضــاي            
حقوقي مـنـاسـب بـراي سـرمـايـه              
گذاري در ايران را ميدهد، از دول 
سرمايه داري جهان ميخواهد كـه    
در استثمار و چپاول اموال جامعه 
شريك شوند. وعده ميدهد كـه بـه      
تمامي قواعد بين المللي از كپـي  
رايت و مالكيت فكري پـاي بـنـد        
خواهند بود. امـا از قـرار ديـگـر            

 گوش شنوايي نيست. 
سخنـان روحـانـي در اجـالس           
سازمان ملـل تـمـامـا ريـاكـارانـه            
مختص حكومت اسـالمـي بـود.        
امــا ايــن تــنــهــا يــك روي ســكــه             
شارلتانيسمـي اسـت كـه اجـالس           
سازمان ملل شاهد آن اسـت. در         
روي ديگر سكه بايد به سخنرانـي  
تــرامــپ و نــتــانــيــاهــو پــرداخــت.        

  

 ۷ از  صفحه 

از زمان اعالم رفراندوم عمومي در کردستان عراق ولـوـلـه اي      
در کمپ ارتجاع در مخالفت با آن براه افتاده است. اينکه مسعـود   
بارزاني و جريانات ناسيوناليست با چه حسابگريهايي به بـرگـزاري   
رفراندوم روي آورده و در آخرين لحظه عقب نشيني خواهند کرد يـا  
ـفـرت انـگـيـز اسـت ايـن اسـت کـه                         نه بحث ديگري است. آنـچـه ن
نيروهاي ارتجاعي اي که در کشور خود حـقـوق مـردم را پـايـمـال             
ميکنند نظير جمهوري اسالمي و دولت سوريه و عراق و تـرکـيـه        
در کنار دولت آمريکا سالحهاي خود را به رخ ميکشند، مزدوران 
مسلح خود را به سوي مردم کردستان عـراق کـيـش مـيـدهـنـد و              
ـنـد. مـردم              ـتـرسـان تالش ميکنند مردم را از شرکت در رفرانـدوم ب
کردستان عراق و مردم هر کشوري حق دارند هر وقت که منـاسـب   
تشخيص دهند براي تصميم در مورد آينده خود رفرانـدوم بـرگـزار      
ـنـد.        کنند و اگر خواستند مستقل شوند يا يا در کشور مادر بـمـان
اين حق پايه اي و بديهي مردم است و دولتهاي ارتجاعي بـايـد بـا        
سد مخالفت و اعتراض همه مردم شريف و آزاده مواجه شـونـد و       
عقب رانده شوند. به خامنـه اي و روحـانـي و اردوغـان و قـاسـم                      

سليماني و ترامپ مربوط نيست که مـردم کـردسـتـان عـراق کـه               
سالهاي سال زير ستم و سرکوب و جنايات غير قابل وصفـي بـوده     
 اند امروز بخواهند در رفراندومي براي آينده خود تصميم بگيرند. 

اين شاخ و شانه کشيدن ارتجاع جهاني و مزدوران آنها فقط به 
مردم کردستان عراق مربوط نيست. کل مردم آزاديخواه دنيا بايـد   
عليه اين جبهه بايستند. اين جبهه ضد انسانـي اي اسـت کـه در             
گوشه و کنار جهان براي حفظ بازار دزدي و چپاول و مفتـخـوري و     
براي حفظ سيستم و نظم استثمارگرانه و ستمگرانه سرمـايـه داري     
حاضر است عليه مردم دست به هر جـنـايـت و تـحـرکـي بـزنـد و                   
باندهاي قومي و مذهبي و ارتجاعي را با توطئه بر مـردم حـاکـم        
کند. اما عليرغم اين مردم در بسياري از کشورها آنهـا را عـقـب         
ـتـهـا           رانده اند و حقوق و آزاديهاي مختلفي را به اين نيـروهـا و دول
تحميل کرده اند. نه فقط مردم کردستان عراق بلکه مردم سوريه و  
ايران و ترکيه و ساير کشورها ناچارند خود را تـمـامـا از شـر ايـن              
مفتخوران جنايتکار خالص کنند و سرنوشت خود را خود بدسـت  
گيرند. اين روندي است که بدون ترديد آينده کشورهاي مـنـطـقـه و       

 ساير کشورها را رقم خواهد زد. 
ـتـصـادي     حزب کمونيست کارگري ايران تهديدات نظامي و اق
دولت هاي مختلف عليه رفراندم در کـردسـتـان عـراق را شـديـدا               
محکوم ميکند و کليه احزاب و تشکلهاي کارگري و انساندوسـت  
و مردم آزاده در ايران و در سراسر جهـان را بـه حـمـايـت از مـردم                 
کردستان عراق در برابر دولتهاي ارتجـاعـي و ضـد مـردمـي فـرا               
ميخواند. بايد از حق پايه اي مردم کردستان عراق براي رفراندوم و  
براي جدايي يا ماندن با عراق دفاع کرد. در عين حال بايد نسـبـت    
به توطئه ها و سازشها و بازيهاي سياسي احزاب ناسيوناليسـت و    
قومي نيز هوشيار بود. مردم کردستان عراق حتـي بـراي مـقـابلـه           
قاطعتر و شفافتر با دزديها و سرکوبگريهاي دولت اقليم کردستـان  
ـيـسـت                 نيز به استقالل و جدايي از عراق نيـاز دارنـد. حـزب کـمـون
کارگري از اين حق بديهي مردم کردستان عراق قاطعانه پشتيباني 

 ميکند.  
 حزب کمونيست کارگري ايران
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حزب کمونيست کـارگـري     �eال: 
را عده زيادي، حاال آنها که سعـي  
ميکنند لحن تعديلي در انـتـقـاد        
ــور              ــط ــن ــد، اي ــرن ــي ــگ ــان ب ــودش خ
ميگويند کـه صـحـبـتـهـاي شـمـا             
خيلي خوب، ولي اين مطالـبـاتـي    
کـه شــمـا در مـورد حـقــوق زنــان               

اي مـثـل        فرضا داريد در جـامـعـه   
ايران قابل پياده شدن نيست چـون  
فرهنگ مردم عقب است. شما در 

 مقابل اين انتقاد چه ميگوييد؟
مـا فـرهـنـگ       ,;@ـ�ر �ـ>ـ�ـ�: 

مردم را عوض ميـکـنـيـم. بـجـاي          
اين کـه شـمـا بـيـايـيـد نـيـمـي از                   
ــيــد،              ــکــن ــي ب ــان ــرب جــامــعــه را ق
ميتوانيد آن فرهـنـگ را قـربـانـي          
بکنيد. خـيـلـي سـاده اسـت! مـا                  
مردم مترقي و پيشرو آن مملکـت  
را بســيـج مـيــکـنــيـم و ســازمــان             
ميدهيم. مـا کـنـار هـر مـدرسـه                
دخترانه يا هر مدرسه مـخـتـلـطـي      
که قرار است در آن مملکت وجود 
داشته بـاشـد، راديـکـالـهـايـي را               
ميگـذاريـم کـه جـلـوي اوبـاش را               
بــگــيــرنــد. مــا قــوانــيــنــي را                   
ميگذرانيم و ايـن قـوانـيـن را بـا              

هايي تضمين ميکنـيـم کـه       بودجه
ضامن شرکت زنـان در فـعـالـيـت          
اجتماعي باشـد، جـلـوي تـحـريـک           
عــلــيــه آنــهــا را بــگــيــرد، جــلــوي           
نيروهاي قشري و عقب مـانـده را       
بگيرد. ما کاري خواهيم کـرد کـه     
کسي که مزاحم امر رهايـي زن و      
امــر بــرابــري زن و مــرد بشــود،              
جامعه او را به چشم خطاکار نگاه 
کند، درست مثل کسي که مزاحم 
بهـداشـت مـردم شـده، کسـي کـه               
مزاحم خوشبختـي آدمـهـا بـطـور          
کلي شده، درست مثل کسي که از 
ــتــي و امــوال کشــور              امــوال دول
اختالس کرده، درست مثل کسـي    

که مانع رساندن بيـمـار بـه دکـتـر          
به همان چشـم بـه کسـي          …  شده

نگاه کنند که مانع درس خـوانـدن   
دختري شده، مانع اشـتـغـال زنـي         
شده، يا مانع اين شده که زني هـر  
لباسي ميخواهد بپوشد و بـه سـر     
کار برود. ما فـرهـنـگ را عـوض          
ميکنيم. بجاي اين که خودمان را 
عوض کنيم، يا حقيقتي که بـه آن    
معتـقـديـم زيـر پـا بـگـذاريـم، آن                 

 فرهنگ را عوض ميکنيم.
آن فرهنگ از کجـا آمـده؟ آن       
فرهـنـگ هـم تـاريـخـا مـحـصـول                
طبقات حاکمه در آن کشور است، 
فرهنگي است که بـدرد سـودآوري     
سرمايه ميخورده، فـرهـنـگـي کـه        
بــدرد حــاکــمــيــت هــمــيــن الت و           
لوتهايي که در ايران بر سر کـارنـد   

مــا حــکــومــت را      …  مــيــخــورده
عوض ميکنيم، فـرهـنـگ را هـم           
عوض ميکنيم. همـه جـاي دنـيـا          
همينطور است. شما نـمـيـتـوانـيـد        
آزادي بـيـاوريـد بـدون ايـنـکـه بـه               
سنتهاي عقب مانده هجوم ببريد. 
ما اين سنتها را عقـب مـيـزنـيـم،        
نـيـم بـيـشــتـر مــردم ايـران، فـکــر                
ميکنم اکثريت عظيمي از مـردم      
ايران در حـرکـت عـلـيـه فـرهـنـگ             
عقب مانده با ما خـواهـنـد بـود.         
اگر هم بخشهايي قشري و عـقـب       
مانـده و مـتـحـجـر پـيـدا بشـود،                 

اي ندارند، بـايـد دنـدان روي           چاره
جگر بگذارند. باالخره کسي بـايـد    
دندان روي جگـر بـگـذارد. يـا زن            
بايد دندان روي جـگـر بـگـذارد و           
تحت ستم بماند، يـا آن حـاج آقـا          
بايد دندان روي جگر بگذارد. مـا     
در اين قضيه ميگوييم حاال حـاج  
ــر                   ــگ ــدان روي ج ــا دن ــف ــط آقــا ل

 …بگذارد
 

ببينـيـد، در بـرنـامـه يـک             �eال: 
هـا     دنياي بهتـر بـه تـمـام عـرصـه            

پرداخته شده، اقتصاد، سيـاسـت،   
خانواده، اخالقـيـات، فـرهـنـگ و          
غيره. اين بحـث سـنـتـا از طـرف             
الاقــل آن جــنــبــش ســنــتــي چــپ            
مارکسيستي مطـرح شـده کـه بـه           
اقتصاد مقام باالتري داده در رفع 
ستمکشي از زنان. آيا شما با اين  

 ديد موافقيد؟
در تحليل نهايـي  ,;@�ر �>��: 

اگر زن در صحنه اقتصادي نابرابر 
باشد و اگر در صحنـه اقـتـصـادي       
تحت تبعيض بـاشـد، در صـحـنـه          
سياسي و فرهنگي نميتواند برابـر  
باشد، در تحليل نهـايـي ايـنـطـور        
است. ولي اين به آن معنا نيـسـت    
که بايد صبر کـرد تـا اول زن در             
اقتصاد برابر بشود و بعد رفت بـه  
سراغ حقوق فرهنگي و سياسي، و 
برابري را جستجو کرد. اين اصـال   
و ابدا به اين معنا نـيـسـت. هـمـه         
اينها بايد موازي با هم پيش برود 

 و فورا بايد پيش برود.
ســيــاســت مــا ايــن اســت: از            
همان روز اولي که در آن مملـکـت   
دستمان بجايي بنـد شـود، اعـالم        
ميکنيم که زن ومرد برابرند، همه 

آميز فعلي را لـغـو    قوانين تبعيض
اعالم ميکنيم، اعالم ميکنيم که 
حقوق مدني زن و مرد يکي است، 
اعالم ميکنيم حقوق سياسي زن و 
مرد يکي است، اعالم مـيـکـنـيـم        
حقوق فرهنگي زن و مـرد يـکـي            
است، اعالم ميکنيم اختـيـارشـان    

شـان، بـر        بر خودشان، بر خـانـواده    
محيط زنـدگـيـشـان، بـر مـحـيـط             
کارشان عـيـن هـمـديـگـر اسـت و              
اعالم ميکنيم در عرصه شغلي و   
کاري و غـيـره زن و مـرد حـقـوق                
کامال برابري دارند. اين را اعـالم   
ميکنـيـم و از آنـجـا کـه بشـکـل                  
قانون درمي آيد، و فورا ايـن کـار     
را مـيـکـنـيـم و نـه در يـک رونـد                   
تدريجي که حاال قوانين را يـکـي       

کاري کنـيـم.    پس از ديگري چکش
بعنوان يک بيانيه پيروزي انـقـالب   
ما اين را اعـالم مـيـکـنـيـم و از               
فرداي آن روز اينها قـانـون اسـت.        
وقتي اين قانون اسـت بـايـد اجـرا         
بشـود. حـاال ايـن کـه در جـريـان                  
اجرايش کار چقدر طول ميکـشـد،   
چنـد مـديـر کـارخـانـه مـقـاومـت                
ميکنند، يا چند مـديـر و مـعـلـم          
مدرسه مقـاومـت مـيـکـنـنـد، آن            
روندي است که ممکن است در آن 
کار فائق آمدن به اين مقاومتهـا،  
روشنـگـري دربـاره آنـهـا، بـدسـت              
آوردن منابع و امـکـانـات کـافـي          
براي ايجاد عـمـلـي ايـن بـرابـري،           
بودجه بدست آوردن براي کارها و   
غيره، اينهـا مـمـکـن اسـت طـول             
بکشد. اما بـعـنـوان قـانـون فـورا            
اعالم ميکنيم و اگر از فـرداي آن      
روز معلوم شود که در جايي زنـي    
در موقعيت نابرابر با مرد هست، 
مسـبــب آن قضـيــه کــاري خــالف           
قانون و خـالف حـق مـدنـي کـس              
ديگـري انـجـام داده و بـا قـانـون                 
روبرو ميشود. در نتيجـه از نـظـر         
ما اين زياده طلبي نيست، عـيـن     
حقيقت است. اگر عکس اين بود، 
اگر فرض کنيد همين جنبش ملي

اسالمي که ما را به زياده طلبي -
متهم ميکنـنـد، هـيـچ مشـکـلـي            

ندارند که کال خواهان استقالل از   
آمريکا بشـونـد، بـراي مـثـال در              
فالن کشور. و وقتي صـحـبـت بـر          

شـان اسـت هـيـچ            سر حقوق مـلـي    
روي نميدانند و همه  چيزي را زياده

چيز را ميخواهند. وقتي صحبـت   
بر سر حـقـوق تـجـاري آنـهـاسـت،              
مثال وقتي مـيـگـويـنـد مـا بـايـد             
فالن صنعت خودمان را خـودمـان   
بدست بگيريم و فالن مالـيـات را     
از دوش ما برداريد، هيچ اشکالي 

مـن ايـن را       “ نميبيند که بـگـويـم      
”. ميخواهـم و بـايـد اجـرا بشـود             

وقتي کار به زنها مـيـرسـد، هـمـه        
ميگوينـد، آقـا زود اسـت، حـاال             
فعال نه، با فرهنگمان جور نيسـت  
و غيره و غيره. ما با اين استدالل 
هيچ سازشي نداريم. ما اين خـط     

درسـت مـثـل      …  را قبول نـداريـم  
حــقــوق کــارگــري، مــثــل حــقــوق           
اقتصادي کارگران. مـا روزي کـه        

امـيـدوارم مـا        –سر کار بيـايـيـم      
هـمـان     –بتوانيم سر کار بـيـايـيـم       

روز حداقل دستمـزدي را حـداقـل        
اعالم ميکنـيـم کـه يـک خـانـواده             
بتواند با آن زندگي کـنـد، بـگـذار         
هــر کــس کــه مــيــخــواهــد بــا آن              

 مخالف باشد.
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