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اخيرا مباحثي در مورد نـظـرات    
رضا رخشان در سايتها منتشر شـده     

ــاحــث              .  اســت ــن مــب ــک طــرف اي ي
بهمن شفـيـق و رضـا        "  حکمتيستها" 

کــه عــلــيــه    .  هســتــنــد ...  رخشــان و  
کمونيستها و چپ هايي کـه مـدافـع          
تشکل شورايي و مجامع عـمـومـي         

کارگران هسـتـنـد و در حـمـايـت از                 
و در دفاع از اجـراي طـرح     "  سنديکا" 

حذف سوبسيد کاالها نوشـتـه انـد و         
طرف ديگـر تـعـدادي از چـپ هـا و                 
کمونيستها ميباشند که جواب الزم      
را به آنها داده و تزهايشان را به نـقـد           

 . کشيده اند
من اينجا قصد بررسي مـفـصـل       
اين مباحث را ندارم زيرا رفيق ناصـر    
اصغري جوابي مفصل بـه آنـهـا داده          

هدف .  و حق مطلب را ادا کرده است 
مـن ايــنــجــا اســاســا ايــن اســت کــه              
تزهاي اصلي اين چپ سـابـقـي هـا و          
دفاع اخيرشان از حذف سـوبسـيـدهـا          
بوسيله جمـهـوري اسـالمـي را نـقـل              

 . کنم و به قضاوت خواننده بگذارم

 داستان قدرتگيري    
 احمدي نژاد  

با به قدرت رسيدن احمـدي نـژاد        
از همان دوران اول رياست جـمـهـوري        
اش، زمــزمـه تـقــلـب و مــهـنــدســي              
صندوقـهـاي راي در مـيـان اصـالح              
طـلـبـان و طـيــف رفسـنـجـانـي بــاال                 
گرفت، امـا هـيـچـکـدام از آنـهـا بـه                  
دليل حفظ نظام سر و صداي زيـادي        
نکرده و غر ولندهايشان از مـحـدوده    

 .خوديها فراتر نرفت
رفسنجاني که کـانـديـد ريـاسـت          
جــمــهــوري بــود و از احــمــدي نــژاد              
شکست خورده بود آنرا بـه قضـاوت          
ــروبــي                     ــرد و ک خــدا و آخــرت ســپ

 ! و بهمن شفيق به احمدي نژاد      " حکمتيستها "عشق يک طرفه   
 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران            

ــه                   ــفــتــه اســت ک ــيــش از دو ه ب
نـيــروهـاي سـپــاه و ارتـش جـمــهــوري               
اسالمي مناطق مـرزي در مـحـدوده           
بين کردستان ايران و عـراق را مـورد             
حمالت سالحهاي خود قـرار داده انـد          
که خسـارات مـالـي و جـانـي زيـادي                 
براي مردم ساکن در منطقه را بوجـود        

البته اين اولين بار نيسـت  .  آورده است 
که نـيـروهـاي مسـلـح رژيـم اسـالمـي                

در .  دست به چنين تهاجمي مي زنـنـد    
طي حاکمـيـت رژيـم اسـالمـي بـارهـا               
مناطق مرزي مورد حمله نظامـي بـا          
انواع سـالحـهـاي سـبـک و سـنـگـيـن،                 
تانک و هلي کوپتـر سـپـاهـيـان اسـالم               
قرار گرفته است و هـر بـار آوارگـي و               
بي خانماني مـردم مـنـطـقـه يـکـي از                
فاجعه بارترين اثرات اين قلدرمـنـشـي      

بـهــانـه سـران و        .  نـظـامـي بــوده اسـت        

فرماندهان رژيم جمهوري اسالمي در      
توجيه اقدامات نظامي خـود ظـاهـرا          
حضور احزاب مسلح و در مورد اخير       

بـراي رژيـم     .  مشخصا گروه پژاک است   
جمهوري اسالمي که امـروز از سـايـه            
خــود هــم وحشــت دارد، حضــور و                 

همکاري حکومت محلي کردستان عراق        
 با جمهوري اسالمي     

 
 
 
 
 
 
 

 
 عبدل گلپريان           

بــحــران جــمــهــوري اســالمــي در          
جريان دعواهاي اخـيـر خـامـنـه اي و              
احمدي نژاد شدت بي سابقه اي يافـتـه     

اين تنها شکل معين بـروز بـن       .  است
بست هاي عميق اقتصادي، سيـاسـي        

. و فرهنگي جمهوري اسـالمـي اسـت        
رژيمي که به زندگي نامـربـوط اسـت،       
در محاصره اعتراض و انقالب مـردم     
قرار دارد و تنها با تکيه بر چوبـه دار          
و چماق حجاب و ترور اسالمي سـرپـا     

اما اوضاع وخيم رژيـم و    . مانده است 

ــراي                 ــر آن ب ــي ــي اخ دعــواهــاي درون
 عـلـيــه     ۸۸ مـردمـي کـه تـمـام سـال               

جمهوري اسالمي در خيابان بودنـد و       
همينطور پايين کشيدن ديکتـاتـورهـا     
توسط انقالب مصر و تونس را ديـده          
اند، طـبـعـا فـراخـوانـي بـه گسـتـرش                  
مبارزه به سـرنـگـونـي انـقـالبـي رژيـم               

درســـت هـــمـــيـــن     .  اســالمـــي اســـت    
وضعيت جناح مغلوب حـکـومـت از         
رفسنجاني و خاتمي گرفته تا کـروبـي     
و موسوي و پامنبري هـايشـان را بـه             

ــجــات    " تــکــاپــو واداشــتــه کــه             راه ن
طـبـق مـعـمـول        .  است" انتخابات آزاد 

و صداي آمريکا و صـف  " بي بي سي" 
ژورناليسـت هـاي جـنـبـش            –پاسدار  

ملي اسالمي نيز براي چنـدمـيـن بـار          
ــد تــا مــگــر                   بــه حــرکــت درآمــده ان

جـمــهــوري اســالمــي را از زيــر تــيــغ              
 .اعتراض راديکال مردم به در برند

امــا مضــحــکــه انــتــخــابــات در            
جمهوري اسالمي نخ نما تـر و رسـوا            
تر از آنست کـه ايـن نـوع تـمـهـيـدات                  
بتواند دردي از ايـن رژيـم پـوسـيـده و              

حضرات عـقـل     .  درهم ريخته دوا کند  
خود را از دست داده انـد و مـردم را                

به روي مـبـارک   .  نادان تصور کرده اند  
نمي آورند که مردم قـبـال بـا تـبـديـل                

 بـه يـک انـقـالب         ۸۸ سال "  انتخابات" 
تمام عيار براي سرنگونـي جـمـهـوري           
اســالمــي پــاســخ قــاطــع خــود را بــه             

مـتـوجـه    .  اينگونه تالش ها داده انـد       
نيستند که ايـن تـکـاپـوي سـراسـيـمـه              
شان حول مضحکه انتخابات مجلس     

"  انتخابات      "بيانيه حزب کمونيست کارگري درباره جار و جنجال حول                                                 
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 ۱ از صفحه   ۱ از صفحه  
کانديداي کم شانس تر نـيـزخـودش را          

. به خواب زد که نظام ضـربـه نـخـورد            
بــعــد از آغـــاز دوره دوم ريــاســـت                   

 و   ۸۸ جمهوري و اعـتـراضـات سـال            
تظاهراتهاي ميلـيـونـي عـلـيـه رژيـم،              
اصولگرايان مدافع احمدي نژاد وقتـي   
ــرون                  ــي او را از صــنــدوقــهــاي راي ب
آوردند، اعالم کردند که مردم فقيـر و          

يـکـي از     .  زحمتکش به او راي دادنـد       
همين سرداران اصـولـگـرا کـه اکـنـون             
مخالف احمـدي نـژاد شـده اسـت، بـا               
لحني تحقير آميز، در مورد همين به     
اصطالح راي دهـنـدگـان گـفـتـه اسـت              

ايـن  "  اقشار پاييـن جـامـعـه گـفـتـنـد                
شپشو از خودمان اسـت و بـه او راي              

گرايشات مختلـف در مـورد       ."  دادند
ايـن پــديــده و اتــفــاقــات پشــت پــرده              

. بسياري حرف زدند و موضع گرفتند   
در اوايل به قدرت رسيدن احمدي نـژاد    
اپوزيسيون اصالح طلـب حـکـومـتـي           
در دفاع از حق حاکميت خود گفـتـنـد        
ــســم مــي آيــد                    ــاشــي ــاي ف صــداي پ

توگويـي تـا کـنـون فـاشـيـسـتـهـاي                 (  
اسالمـي در قـدرت نـبـوده انـد و بـا                   
آمدن احـمـدي نـژاد قـرار اسـت بـراي                 
اولين بار فاشيستها قدرت را قـبـضـه         

ازسوي ديگر مـوضـعـگـيـري        .)  کنند
سـابـق در دفـاع        "  چپ هاي"بخشي از  

از احمدي نژاد بود کـه يـک افـتـضـاح               
سيـاسـي تـمـام عـيـار را بـه نـمـايـش                     

 .  گذاشتند
کورش مدرسي به عنوان متفکـر      

کـه قـبـال فـکـر          "  حکمـتـيـسـت    " حزب  
ميکرد قدرت سياسي ميوه اي اسـت       
که به دامن دوم خرداديها مـيـافـتـد و         
بايد در اطراف آنها اطـراق کـرد و بـه               

اکــنــون دوســت دارد      .  جــايــي رســيــد   
کسي اين تز ارتجاعي را به او متذکـر    

 .نشود
دولت ميوه ايست که با سـقـوط        " 

ــور  ــت             يجـــمـــهـ ــه دسـ ــالمـــي بـ  اسـ
نزديکترين نيروي موجود در مـيـدان         

نـيــروئـي کـه درســت        .  خـواهــد افــتـاد    
ع، همزمان با از هم پاشـيـدگـي اوضـا           

دولت را ميتوانـد اعـالم کـنـد، اهـرم              
هاي باقي مانده دستگاه دولتي را در     

ايـن شـانــس بــيـش از          .  اخـتـيــار دارد    
هرکس شامل بخشي از خود دستگـاه   

 -دولت جمهوري اسالمـي مـيـشـود           
اساسا بـخـشـهـائـي از دو خـرداد کـه                  
قطعا تالش خـواهـنـد کـرد بـر مـوج                 

حجـاريـان   .  اعتراض مردم سوار شوند  
و غيره ميتوانند تالش کـنـنـد نـقـش             

يلتسين در کـودتـاي ارتـش را بـازي               
بنظر من پـايـه سـيـاسـت           " ." ...کنند

حزب کمونـيـسـت کـارگـري ايـران در               
قبال دولت در اين دوره بايـد بـر چـنـد            

مــنــظــورم از    .  اصــل مــتــکــي بــاشــد      
سياست در قبال اين دولت به مـعـنـي        

چارچـوبـي اسـت      .  حمايت از آن نيست 
که در آن حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري             
خـواهــان ســرنـگــونــي قــهـرآمــيـز ايــن            
حکومت نخواهد شد و قواعد مـورد        
توافـق را رعـايـت خـواهـد کـرد و از                   
ديگران خواهد خواست که اين قـاعـده     

 ۲۴ کورش مدرسـي    "  را رعايت کنند 
 ۲۰۰۲ اوت 

و بهمن شفيق که چند سال زودتـر      
از مدرسي از جبهه چپ به دنياي دوم      
خرداديـهـا مـهـاجـرت کـرده بـود، بـا                 
ــبــان               شــکــســت جــبــهــه اصــالح طــل
حــکــومــتــي بــدون ايــنــکــه بــه روي               
ــاورنــد، نــظــرشــان                مــبــارکشــان بــي

. صــدوهشــتــاد درجــه تــغــيــيــر کــرد           
سرخورده از دوم خرداديهايي که فـکـر       
ميکردند بورژوازي ايران را متـعـارف       
ميکنند، اين بار قباي کهنـه خـود را        
به شاخ احـمـدي نـژاد آويـزان کـرده و                 
اعالم کردند که احمدي نژاد پرچـمـدار         

 . متعارف کردن بورژوازي ايران است
گفتند او پرچمدار ناسيـونـالـيـسـم        
ايراني شـده  و ايـران را بـه قـدرت و                     
جايگاهي رسانده است که در تـاريـخ،        
جنبش ناسيوناليستي خوابش را هـم         

اعالم کردند احـمـدي نـژاد         .  نميديدند
جامعه را وارد فاز جديدي کرده اسـت      
که مثل هـر جـامـعـه ديـگـري نـاچـار                 
است زندگي و حقـوق کـارگـران را بـه              
درجاتي رعايت کند و طـبـقـه کـارگـر            
هم از اين نرمال شدن بـورژوازي نـانـي        

 . به سفره اش اضافه ميشود
بعدا بهرام مدرسي يکي ديگـر از      

" حکـمـتـيـسـت     " اعضاي رهبري حزب    
رسما اعالم کـرد کـه بـا اجـراي طـرح               

بـخـوانـيـد     ( هدفمند کردن يـارانـه هـا           
اجراي رياضت کشي اقتصادي طـبـق        
برنامه بانک جهانـي و صـنـدوق بـيـن              

دســتــمــزدهــا اضــافــه    )  الــمــلــلــي پــول   
ميشود و اين مبارزه طـوالنـي مـدت         
در يک جامعه عادي بـورژوايـي اسـت          
و بحـرانـي در کـار نـيـسـت و نـبـايـد                     
منتظر سرنگوني جمهـوري اسـالمـي        

 . شد
در مـتــن چــنـيــن شــرايـطــي کــه              

بخشي از چپ به جبهه راست جامـعـه       
مهاجرت کرده بود افاضات يـک نـفـر          

بـه اســم رضــا رخشـان کــه از مــيــان                 
کارگران هم سر بلند کرده بود، کـافـي        
بود تا ايـن چـپـهـاي سـابـق بـه دلـيـل                    
شباهت نظريشان بـا رضـا رخشـان و             
همين تئوريهاي که بـجـز مـدرسـي و             
شفيق خود احـمـدي نـژاد هـم بـا ايـن                  
صراحت جـرات بـيـان آنـرا نـدارد، در               

. ابراز گستاخي سنگ تمام بـگـذارنـد         
بعد از نوشتن مـقـاالت مـتـعـدد ايـن              
چپهاي سابق در تعريف و تـمـجـيـد از         
احــمــدي نــژاد و مــتــعــارف شــدن                   
بورژوازي و قدرتمند کردن جـمـهـوري         
اسالمي که گويا در قـويـتـريـن دوران           
عمر  خود بسر ميبرد، رضـا رخشـان        
را بـه دلـيــل شــبـاهـت نـظــري مــورد                 
حمايت بي چـون و چـراي خـود قـرار                 

 . دادند
 رضا رخشان کيست و  

  چه گفته است؟   
رضا رخشان بعـد از دسـتـگـيـري            
هيئت مديره قبلي سـنـديـکـاي هـفـت          
تپه، رئيس هييت مديـره سـنـديـکـاي           

ايشان در چـنـد   .  کارگران هفت تپه شد 
مقاله مستـقـيـم  وغـيـرمسـتـقـيـم از                 
سياستهاي احـمـدي نـژاد دفـاع کـرده             
است و عليه کمونيستها و مدافـعـيـن        
تشـکــل شــورايـي کــارگــران قــلــم زده            

آقاي رضا رخشان در يک مقاله  .  است
يارانه هـا تـالـشـي بـراي يـک             "  به اسم  

دوره : "  نوشـتـه اسـت     "  ارزيابي واقعي 
رياست جمهوري احمـدي نـژاد شـاهـد          
بــاال رفــتــن قــدرت خــريــد کــارگــر و              
همچنيـن بـاال رفـتـن سـطـح زنـدگـي                 

در ديـگـرسـطـوح هـم          .  کارگر بوده ايم 
ايــن رونــد افــزايــش دســتــمــزد ادامــه           

ثـال هـرچـنـد رونـد افـزايـش              م. داشت
دستمزد در موسسات خصـوصـي بـه         
اندازه دولتي نـبـود ولـي بـا ايـنـهـمـه                   
درآنجا هم اين رونـد صـعـودي ادامـه            

 ..." داشت 
اينکه رضـا رخشـان و نـظـراتـش             
اين چنين مورد حمايت اين دسـتـه از        
چپهاي سـابـق قـرار گـرفـتـه اسـت نـه                  
اتـفـاقـي اسـت و نـه از روي سـهـو و                      

اين چپهاي سابق اتفـاقـا   .  ناداني است 
ــراي خــود                     ــي ب ــت ــم ــع وجــود او را ن

زيرا دفاع مستقيم خودشان .  دانستند
از احمدي نژاد برايشان گران تمام شـده     

اينبار آنها بسيار گسـتـاخ تـر از        .  بود
دفاع از فـعـال   " قبل ميتوانند به بهانه     

همان هدف قبلي خود يعني  "  کارگري
دفاع از طرحهاي احمدي نژاد و دفـاع        
از اجراي سياست حـذف سـوبسـيـدهـا           
را غير مستقيم مـورد حـمـايـت قـرار            

 . دهند
راديکاليـسـم   " اينها قبال از شدت    

اعالم کرده بـودنـد کـه احـمـدي          "   شان
نژاد بـا راي کـارگـران و مـردم فـقـيـر                   
انــتــخــاب شــده اســت و تــقــلــب در                 
انتخـابـات ريـاسـت جـمـهـوري را رد                 

همان کـاري کـه احـمـدي         .  کرده بودند 
نژاد و خامنه اي به ضرب شکنـجـه و        
تـــجـــاوز و کشـــتـــار مـــخـــالـــفـــيـــن             
ميخواستند به جامعه تحميل کننـد،      
اينها بـه عـنـوان عـاشـقـان يـکـطـرفـه                  

سـيـاسـي و      " احمدي نژاد سعي کردند      
 . آنرا بيان کنند" مستدل

رضا رخشان هم عين اين تفـسـيـر      
در زمان انـتـخـابـات       ."  را نوشته است 

دولت احمدي نـژاد  )  ٨٨ (سال گذشته  
ــر و                  ــارگ ــف ک بشــدت ازطــرف طــي

. بازنشستگان مورد اقبال قرار گرفـت   
قطعا نقش طبقه کارگر و بازنشتـگـان     
درانتخـابـات و پـيـروزي دولـت دهـم               

و .  نقش مهم واسـاسـي داشـتـه اسـت            
ــل            ايــن نشــان مــي        ــه حــداق دهــد ک

بخشـهـاي وسـيـعـي از کـارگـران ايـن                 
دولت را بر دولتهاي نوع قبلي ترجيح       

 ".مي دادند

در شرايطي که ريش و پشـم هـمـه       
عوامل و اراذل و اوبـاش حـکـومـتـي            
ريخته و سران حکـومـت اسـالمـي از            
اصولگرا تا اصالح طلب به جـان هـم            
افتاده و کسي براي احـمـدي نـژاد تـره              
هم خورد نميکند، اين عاشقان سيـنـه       

در .  چاک نميخواهنـد کـوتـاه بـيـايـنـد            
شــرايــطــي کــه بــانــدهــاي مــخــتــلــف            
حکومتي ميگويند و مـيـدانـنـد کـه             
کشــتــي در هــم شــکــســتــه در حــال                
فرورفتن اسـت و هـر يـک ديـگـري را                 
عامل اين اوضـاع وخـيـم مـيـدانـنـد،              
تعدادي فيلشان ياد هندوسـتـان کـرده          
و از احمدي نژاد کـه نـمـونـه مـجـسـم                 
حماقت و جنايت و کثافت حـکـومـت       

 . اسالمي است دفاع ميکنند
او را مدافع زحمتکشان و مـدافـع     
برنامه هاي اقتصادي نرمال تـر و بـه           
نفع مردم معرفي کرده و بـراي فـروش       
ايــن تــزهــاي ضــد کــارگــري و ضــد                

که در ايـن دام    "  کارگر" انساني به يک  
 .  افتاده است متوسل شده اند

 

اصـالح طـلـبـان       " اسالمي و اينکـه      
از ديـد    "  شرکت بکنند يـا نـکـنـنـد          

مردم پنـهـان نـمـي مـانـد و تـنـهـا                   
بعـنـوان داغ شـدن زمـيـن زيـرپـاي                
جانيان به جان هـم افـتـاده قـلـمـداد               

مــردم جــمــهــوري       .  خــواهــد شــد     
اسالمي را سرنگون خواهند کرد و       
بــا ســرنــگــونــي ايــن رژيــم از گــور             
برآمده نه فقط خامنه اي و احـمـدي    
نژاد و رفسـنـجـانـي و سـايـر سـران                 
جنايتکـار جـمـهـوري اسـالمـي بـه              
دادگاه سپرده خـواهـنـد شـد بـلـکـه               
همه شارالتانهايي که بـي شـرمـانـه         
براي نجات جمهـوري اسـالمـي بـه            
تقال افـتـاده انـد نـيـز بـايـد بـمـردم                    

 .پاسخگو باشند
حزب کمونيست کارگري ايـران        

همه کارگـران و مـردم آزاده، هـمـه              
زنان و مردان آزاديخواه در سـراسـر          
کشور و هـمـه نـيـروهـاي سـيـاسـي                
خواهان آزادي و بـرابـري و رفـاه را               
فراميخواند که براي دور جديدي از    
اعتراض و مبارزه براي سـرنـگـونـي      

. جمهوري اسـالمـي مـهـيـا شـونـد             
آشوب درون جمـهـوري اسـالمـي و           
تکاپوي جناح مغلوب و امثال بـي     
بي سي براي نجات رژيم شان تـنـهـا     
انعکاس وخامت اوضاع حکـومـت    

اســالمــي زيــر فشــار اعــتــراض و            
نفـرت مـردم اسـت و بـنـوبـه خـود                  
فضاي سياسي را فـعـالـتـر خـواهـد             
کـرد و شـرايـط را بـراي گسـتــرش                
اعتـصـابـات و اعـتـراضـات را در               
کارخانه ها، خيابانها، دانشـگـاه و         

راه .  ادارات مسـاعـد خـواهـد کـرد           
نجات جامعه ايران حـفـظ و بـقـاي            
جمهوري اسالمي و ماشين دولتـي     
سرکوب و جنايت تحت عـنـاويـنـي         

راه .  نـيـسـت   "  انتخـابـات آزاد    " چون  
نجات ايران سـرنـگـونـي جـمـهـوري             
اسالمي به نيروي انقـالب مـردم و           
بــرقــراي حــاکــمــيــت مســتــقــيــم و           
بالفصـل هـمـه شـهـرونـدان و بـراي                
ايجاد جامعه اي آزاد، برابر، مرفـه،   
غير قومي،غير مذهبـي، فـارغ از         

حـزب هـمـه      .  هرگونه تبعيض است  
کارگران و مردم آزاده، همه کسانـي        
که خواهان رهايي از شر جـمـهـوري        
اسالمـي هسـتـنـد را بـه اتـحـاد و                  

مـنـشــور   " گسـتـرش مـبـارزه حـول            
جنبش انـقـالبـي بـراي سـرنـگـونـي               

 .فراميخواند" جمهوري اسالمي
 حزب کمونيست کارگري ايران     

 ۹۰ ١٣  تير ٢٢ 
 ١١ ۰ ٢  ژوئيه ١٣ 

 ... و   " حکمتيستها        " عشق يک طرفه              ... بيانيه حزب کمونيست کارگري                       
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 ۲ از صفحه  
" قبل از ايـن افـتـضـاح هـمـيـن                  
اعتراضـات مـيـلـيـونـي مـردم            "  چپها

آزاديخواه ايران، اعتراضات ميليونـي     
جوانان در ايران عليه کليت حکـومـت    
اسالمي را تخطئه کردند و بـارهـا بـه          

کـورش  . مردم گفتند به خيابان نياييد 
مدرسي گفت و نوشت که شعار مرگ    
بر جمهوري اسالمي و فراخوان آمـدن        
مردم به خيابان ماجـراجـويـي و غـيـر           

گفت که ميـلـيـونـهـا      .  مسئوالنه است 
نفري که به خيابان رفـتـه و مـرگ بـر                 
ديکتاتور و مـرگ بـر خـامـنـه اي و                  
مرگ بر جمهوري اسالمي و مرگ بـر     
اصل واليت فقـيـه سـر دادنـد مـدافـع              
مــوســوي هســتــنــد و جــنــبــش شــان            

کســانـيـکـه روزانــه      .  ارتـجـاعـي اسـت      
کشته و زخمي ميشـدنـد و در زنـدان              
زير شکنجه جان ميباختـنـد، هـمـيـن            
چپهاي سابق آنها را تقديم موسـوي و      

اين در حـالـي بـود کـه           . کروبي کردند 
هـمـان مـوسـوي و کـروبـي خـودشــان                
جرات نميکردند چـنـيـن اراجـيـفـي را             
تحويل جـامـعـه بـدهـنـد، چـون ديـده                 
بودنـد کـه در روز عـاشـورا چـگـونـه                  
مردم عکس خميني و خـامـنـه اي و            
ديگر مقدسات مـذهـبـي را بـه آتـش              

اما اين چپـهـاي سـابـق       . کشيده بودند 
ابـايـي از ايـن نـداشـتـه و نـدارنـد کـه                      
بگويند اين ميليونها انسان معتـرض      
بــراي بــازگشــت بــه گــذشــتــه هــا در               
خيابان هستند و ريخته شدن خـون آن        
همه انسان معترض را در راه اهـداف         

 .  اصالح طلبان حکومتي دانستند
حزب کمونيسـت کـارگـري را بـه            

دفاع از اعتراضات ميلـيـونـهـا     "  جرم" 
انســان مــعــتــرض عــلــيــه جــمــهــوري          
اسالمي که موضوع انتخابات فـقـط        
بهانه اي بـراي بـه خـيـابـان آمـدنشـان                 

مـا از    .  شده بـود را سـرزنـش کـردنـد             
مـنـظـر ايـن چـپــهـاي سـابـق بـه جــرم                    
مبارزه عـلـيـه جـمـهـوري اسـالمـي و                
اسالم سياسي، ماجراجو، کـمـونسـيـم        
بورژوايي، و مدافع سـبـز و مـوسـوي            

ايـنــهــا نــه تـنــهــا از          .  لـقــب گـرفــتــيـم     
سياستـهـاي احـمـدي نـژاد خـوشـنـود               
بودند بلکه سرکوب مـردم و بـرپـايـي            
کــهــريــزک و تــجــاوز در زنــدانــهــا و                
دستگيري هزاران معترض و زنـدانـي         
کردن آنها و تسلط سپاه در خيابـان را       

خود تلقي " تئوريهاي"نشانه موفقيت  
 . کردند

اينـهـا از جـملـه کسـانـي بـوده و                  
هستند که حتي يـک بـار هـم کشـتـار               

جــوانــان و مــردم زحــمــتــکــش را در             
خيابانهـا و  يـا در زنـدانـهـا بـعـد از                      

ــيــت هــم           ۸۸ اعــتــراضــات       را تســل
در مورد قتل جواناني مـثـل   .  نگفتند

ندا آقا سلطان سکوت کامـل کـرده و            
امـا در    .  قلمـشـان خشـک شـده اسـت           

دفاع از سياستهـاي احـمـدي نـژاد در             
جالـب ايـن     . نقش مشايي ظاهر شدند 

اسـت کــه هــمـيــن چــپــهـاي ســابــق و                
مشايي هاي امـروز در گسـتـاخـي و              
دروغگويي عليه کمونيستـهـا انـگـار         

 . با همديگر مسابقه گذاشته اند
يـکــي از هـمــيــن ســيـنــه چــاکــان             
مدافع رضا رخشان امـا در حـقـيـقـت           
مدافع طرح يارانه هاي احـمـدي نـژاد،       
نوشته است من نميدانم رضا رخشـان      
چه گفته  اما از او به عنوان يک فـعـال      

الـبـتـه واضـح       .  کارگري دفاع ميکنـم   
است که اين يک دروغگويي آشکار و         

امـا بـراي ايـنـکـه          .  فريب کارانه است  
اين حربه فريـبـکـاري را هـم از خـالـد                 
حاج محمدي و بهرام مدرسي و بهمن     

سلب کـنـيـم ايـنـجـا چـنـد             ...  شفيق و 
پاراگراف از نوشتـه رضـا رخشـان در            
مورد دفاعش از اجـراي طـرح يـارانـه            

ايـن  .  ها و نتايج آنرا عينا نقل ميکنم 
تزها بدون کم و کـاسـت مـورد دفـاع              
اين خيل چپهـاي سـابـق قـرار گـرفـتـه               
اســت و ايــن را فــقــط مــيــتــوان يــک               
افتضاح سياسي و عشق يکـطـرفـه بـه        

 .  احمدي نژاد ناميد
 دوره سـوم دوره ريـاسـت            ......" 

جمهـوري مـحـمـود احـمـدي نـژاد در                
بـا روي    .  دولت نهم و دهم مـي بـاشـد        

کار آمدن دولت نهم هرچنـد کـه رونـد         
آزادسازي و خصوصي سـازي بشـدت         
جريان داشـت کـه عـمـومـا بـرخـالف                
منافع کارگري بود با اينهمه ازلـحـاظ    
مالي تنها دولت انبساطي جـمـهـوري      

در دوران   .  اسالمي ايـران مـي بـاشـد          
) کــه هــنــوزهــم ادامــه دارد        ( ايشــان   

حقوق کارگران شاغـل درشـرکـتـهـا و             
موسسات دولتي و اداري و کشـوري          

 بشدت افـزايـش يـافـت       و لشـکـري      
بطوريکه در هـمـان سـال اول ريـاسـت              
جمهوري ايشان بـطـور مـثـال حـقـوق              
بازنشستگان بيش ازپنـجـاه درصـد و         
حقوق کـارگـران مـوقـت و قـراردادي              
نزديک به چهل وپنـج درصـد افـزايـش           

 هـرچـنـدکـه درمـورد افـزايـش              . يافـت 
کـه  ( حقوق کارگران مـوقـت بـعـضـي            

عموما از جريانات کارفرمايي ناشـي       
از ايـن کـارگـران شـاغـل در              )  ميشـد 

کارگاههاي کوچک مثل نانـوايـيـهـا و        
غيره بخاطرعـدم تـوانـايـي کـارفـرمـا             
درپرداخت حقـوق اعـالم شـده اخـراج            
شدند اما بدليل انبوه بـودن کـارگـران           

اکـثـريـت کـارگـران        در بخش دولـتـي،       
ــش                 ــزاي ــن اف ــت از مــواهــب اي مــوق

 بـا ايـنـهـمـه          . دستمزد برخوردار شدند 
حــقــوق  )  ۵ ٨ ( در هــمــان ســال اول             

 درصـد افـزايـش        ٣ ۲ کارگران رسمـي     
پيداکرد و مجموعا اين روند افـزايـش      
دستمزد در سالهـاي بـعـدهـم تـقـريـبـا              
ادامــه داشــت بــخــصــوص در دوران            
دولت نهم هرچند عده اي اين افـزايـش      
دسـتــمــزد از طــرف دولــت را نــاشــي             
ازجهش بسيار زياد قيمت نـفـت مـي           

دوره ريـاسـت     بـا ايـن هـمـه           . دانستند
جمهوري احمدي نژاد شاهد باال رفتـن    
قدرت خريد کارگر و هـمـچـنـيـن بـاال            

در .  رفتن سطح زندگي کارگر بوده ايم   
ديگـرسـطـوح هـم ايـن رونـد افـزايـش                 

ثـال هـرچـنـد       مـ . داشتدستمزد ادامه  
روند افزايش دستمزد در مـوسـسـات          
خصوصي به اندازه دولتي نـبـود ولـي           
بــا ايــنــهــمــه درآنــجــا هــم ايــن رونــد               

 ..........صعودي ادامه داشت   
خــود مــن درايــن ســه دوره کــه              

اشــاره کــرده ام شــاغــل در شــرکــت                
درســال .  نـيـشــکـرهــفـت تـپــه بـوده ام             

هزار تـومـان بـود        ۹  هفتاد کل حقوقم 
که همه آنرا براي خريد ضـبـط صـوت          

در دوره دوم     .  کــوچــکــي خــرج کــردم     
حقوقم با کسـر کـرايـه خـانـه و سـايـر                  
ــبــود                 ــدگــي ن ــنــه هــا کــفــاف زن هــزي
بطوريکه مـا بـيـش ازيـک سـال تـوان                
خريد گـوشـت قـرمـز را نـداشـتـيـم و                   
بندرت مي توانستيم حقوقمـان را بـه         

اما شـرايـط در       . حقوق بعدي برسانيم 
بسـيـار   )  دولت نهم و دهـم   (دوره سوم  

بهتر از گذشته مي باشد بطوريکه در      
اين دوره بسـيـاري از کـارگـران تـوان                
خريد خـودرو پـيـدا کـردنـد و سـطـح                   

 البـتـه   . زندگي کارگران ارتقا پيدا کرد    
اين در هفت تپـه و يـا شـرکـت واحـد                  
نتيجه مبارزات خود کارگران هم بـود     
اما در مـجـمـوع در مـورد کـارگـران               

. بخشهاي متعددي صـدق مـي کـرد          
ــود کــه در زمــان                 بــخــاطــرهــمــيــن ب

دولـت  )  ٨٨ ( انتخابات سال گذشـتـه       
احمـدي نـژاد بشـدت ازطـرف طـيـف               
کارگر و بازنشـسـتـگـان مـورد اقـبـال              

قطعا نقش طبقه کارگر و .  قرار گرفت 
بازنشتگان درانـتـخـابـات و پـيـروزي             
دولت دهم نقش مهم واساسي داشـتـه         

دهد که حـداقـل    و اين نشان مي .  است
بخشـهـاي وسـيـعـي از کـارگـران ايـن                 
دولت را بر دولتهاي نوع قبلي ترجيح       

 .مي دادند
امـروز در ايـران، بـخـشـهــاي نسـبـتــاً                 

گسترده اي از کارگران مي توانـنـد بـا        
پس اندازکردن هفت الـي هشـت مـاه             
دســتــمــزد خــود صــاحــب خــودروي             

حـاال مـمـکـنـسـت         .  آبرومندي بشوند 
عده اي بگويند که، ميزان توقعات و       
سطح زنـدگـي آدمـهـا عـوض شـده و                
اسلوبهاي پيـشـيـن درايـن دوره بـدرد             

 مثـال بـجـاي تـلـويـزيـون           .  نمي خورد 
lcd        ــا    .  آمــده اســت وغــيــره ــي ب ول

اينهمه آنچيـزي کـه در مـورد سـطـح               
دســتــمــزدهــا مــهــم و اســاســي اســت           
مسائل فرهنگـي، تـاريـخـي وعـرفـي            

بـجـاي    lcd و آيـا آمـدن      .  مي باشـد  
تلويزيون همه گيرشده است ويـا فـقـط       

. بخش کوچک بدنـبـال آن رفـتـه اسـت             
يعني اينکه هـنـوز از لـحـاظ عـرفـي                
همه گير نشده اسـت پـس هـنـوز هـم                 

از  .lcd تلويزيـون عـرفـي اسـت نـه           
تمامي مسائل که گـفـتـه شـد نـه بـه                  
معناي اينکه کارگران درايران در نـاز       
و نعمت و دچار هيچگونـه مشـکـلـي            

بـلـکـه مشـکـالت را بـايـد              .  نيستـنـد  
نـــه .  هــمـــانـــطـــور کـــه هســـت ديــد            

بزرگنمائي راه حل است و نـه نـاديـده              
کسـانـي   بخشي از     . گرفتن مشکالت 

کــه صــرفــاً بــه دنــبــال بــزرگــنــمــائــي             
مشـکـالت هسـتـنــد، مـي خـواهـنــد              
درابتدا با مايوس کـردن و سـپـس بـا              
سـوار شـدن چـه از لــحـاظ فـکــري و                   
ايــدئــولــوژي بــرروي خــواســتــه هــاي            
کـارگـران بــه هـدف خـود کـه هـمـانــا                  
چنگ انداختن برروي قدرت سـيـاسـي       

 بدون آنکه ازايـن فـعـل و            است برسند 
 . انفعال چيزي بکارگر برسد

ــه             ــنــگــون ــر از اي ــاريــخ پ  مــوج  ت
 ......"سواريهاست

 
حضور نمـايـنـدگـان تشـکـلـهـاي            " 

 .کارگري در کـمـيـسـيـون يـارانـه هـا              
مجـلـس شـوراي اسـالمـي تـوانسـتـه               
است طرح يارانه ها را طوري تـغـيـيـر           
دهــد کــه مــيــلــيــاردرهــا هــم يــارانــه             

امـا هـدفـمـنـد کـردن           .  دريافت کنـنـد   
يارانه بايد هدف حمايت از اقشـار کـم       

در .  درآمد جـامـعـه را داشـتـه بـاشـد              
حالي که نمايندگـان کـارفـرمـايـان بـا              
تشکلهاي خـود و بـا البـي خـود در                 
مجلس هر قانوني را به هر شکلي کـه    

خواهند تغيـيـر مـي دهـنـد،             خود مي 
کارگران از کمترين امکان دخالـت در      

نـمـايـنـدگـان      .  روال امور بـرخـوردارنـد     
تشکلهاي کارگري بـايـد بـتـوانـنـد بـا              
شرکت در کـمـيـسـيـون يـارانـه هـا در                 

تصميم گيري و نظـارت بـر اجـراي آن            
 “.حضور داشته باشند

....... 
 بــه   ) چــپـهــا  ( بـي تــوجـهــي آنـان       " 

زندگي واقعي کارگران بـاعـث صـدور         
شـود کـه نـتـايـج             احکام نادرستي مي 

. مـنـفـي در مــبـارزه کـارگـران دارنــد              
احکام کلي مانند اينکه مـي گـويـنـد        
جمهوري اسالمي سي سـال اسـت کـه         
به معيشت مـردم حـملـه مـي کـنـد،                
اصـالً شــرايــط مـتــفــاوت دوره هــاي            
مختلف رشد سرمايه داري در همـيـن       

در .  سي سال را در نظـر نـمـي گـيـرنـد            
چنين احکامي تعيين دستمـزد فـقـط       

گيرد  توسط نظام حکومتي انجام مي    
در حالي که شرايط حاکم بر بازار کـار      
و رونق و رکود در نظام سرمايـه داري     
همه در تعيين دسـتـمـزد نـقـش بـازي              

يا احکامي از قـبـيـل ايـن         .  مي کنند 
که اجراي ظرح هدفمنـد کـردن يـارانـه          
ها در نتيجه بحران اقتصادي اسـت و       
اين بحران اقتصادي دنـبـالـچـه هـمـان            

 يـعـنـي ادامـه         ۵۰ بحران اوائـل دهـه        
همان بحران اقتصادي قبـل ازانـقـالب       

 ".است بنظرم کامال غلط مي باشد
 از رضا رخشان مقاله 

يارانه ها، تالشي براي يک        
 ارزيابي واقعي    

 ۹ ۱۳۸  بهمن ۱۰ شنبه،  يک
 

 *********** 
همانگونه که مي بيـنـيـد ايـنـجـا             
دعوا بر سر مخالفت و مـوافـقـت بـا               
يک حکومت فاشيست و ضد کـارگـر          
و ضد انساني است که خـون مـردم را         
در شيشه کرده و بويژه اکنون کارنامـه    
بسيار بلند بااليي در دزدي، جـنـايـت        

 . و وقاحت را به ثبت رسانده است
حـــملـــه بـــه چـــپ و دفـــاع از                    
سياستهاي احمدي نژاد رسما و بـدون        
چون و چـرا مـوضـع مشـتـرک بـهـمـن                 

و رضــا   "  حـکــمـتـيــسـتـهــا     " شـفـيـق و        
ــتــضــاح         .  رخشــان اســت     ايــن يــک اف

ايـن مـوضـوع بـعـالوه          .  سياسي است 
ضديت با اعتراضات ميليوني مـردم     
از افتخارات اين جـمـاعـت اسـت کـه               
چپ سابقي ها تنها حمـاقـت خـود را             

. در اين صف به نمايش گـذاشـتـه انـد           
کارگران و مردم ايران و جـوانـان ايـران          
ميدانند که جمهوري اسـالمـي ايـران           
رفتني است و به همراه اين حـکـومـت        
طيف رنگارنگ مدافعيـن حـکـومـت        
از اصالح طلب تا چپ مدافع احمـدي        

 .نژاد جايشان در ته دره تاريخ است
 

 ۲۰۱۱  ژوئيه ۱۹  

 ... و   " حکمتيستها        " عشق يک طرفه             
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 ۱ از صفحه  
اسـتـقـرار احـزاب مسـلـح در نـواحــي                
مرزي و در داخل خـاک عـراق  مـدام              
برايش موضوعي نگران کنـنـده بـوده          

 . است
در همين رابطه و بنا بـه انـتـشـار              
سندي که اخيرا در سايـتـهـا مـنـتـشـر            
شده است، فرماندهان نـظـامـي رژيـم           
اسالمي در جلسات متعددي و بارهـا   
بــا نــمــايــنــدگــان حــکــومــت مــحــلــي          
کردستـان عـراق بـر سـر حضـور ايـن                  
نيروها در خاک عـراق از سـويـي و از              
سوي ديگر در برخورد به اعتـراضـات       
مردم و چـگـونـگـي شـکـار فـعـالـيـن                  

. سياسي مذاکره و نشست داشتـه انـد      
در يکي از اين اسنـاد کـه نشـسـت آن            

 صـورت    ۲۰۱۰  ژانـويـه       ۲۸ بتاريخ   
گرفته است، ليستي از درخواسـتـهـاي      
رژيم اسالمـي از حـکـومـت مـحـلـي                
ــاد                ــتـــان عـــراق بـــراي ايـــجـ کـــردسـ
محدوديت در فعاليت احزاب مسـلـح        
مستقر در خـاک عـراق مـطـرح شـده                
است که محوري ترين آن خـلـع سـالح            
احزاب مسلح فعال در مناطق مـرزي      

در هميـن سـنـد مسـئـولـيـن و               .  است
فـرمــانــدهـان جــمـهــوري اسـالمــي از            
حـکـومـت مـحـلـي کـردسـتـان عـراق                 
خواسته اند که براي پاکسازي منطقـه      
اي که پژاک در آن مستقر است با آنهـا      
هـمــکــاري کــنـنــد و گــفـتــه انــد اگــر                
حکومت محلي کـردسـتـان عـراق در          
هماهـنـگـي بـا نـيـروهـاي جـمـهـوري                  
اسـالمــي وارد عـمــلـيــات پــاکســازي           
نشوند خود بـه تـنـهـايـي ايـن کـار را                  
خواهند کرد و سپس  اين مـنـطـقـه را         
تحويل نـيـروهـاي مسـلـح کـردسـتـان               

ــهــاجــم     . عــراق خــواهــنــد داد        آغــاز ت
نظامي دو هفته اخير توسط نيروهاي     
مسلح جمهوري اسالمـي در مـقـطـع           
کنوني از چنـد جـنـبـه قـابـل بـررسـي                  

فاکتورهاي مـتـعـددي را مـي           .  است
توان در اتخاذ سـيـاسـت و تـاکـتـيـک                
هــاي نــظــامــي رژيــم اســالمــي و در             
هـمـکــاري بـا حـکــومـت بــارزانـي را                
برشمرد اما به مهمترين آنـهـا کـه تـا              
حدي به تهاجم نظامي اخيـر مـرتـبـط        

 . هستند اشاره ميکنم
اوضــاع و شــرايــط انــقــالبــي در            
کشورهاي عربي و شمال آفريقـا مـهـر        
ــت                    ــي ــم ــر ادامــه حــاک ــي را ب ــاطــل ب
ديکتاتورهاي مادام العمرکوبيـده کـه       
بر بستر آن، تحوالت سياسي مـهـمـي          

. را در کل منطقه بوجـود آورده اسـت        
آثار اين تـحـوالت و پـايـيـن کشـيـدن                

ديکتاتورها ازاريکه قدرت، بـدرجـات    
زيادي ابـعـاد فـرامـنـطـقـه اي بـخـود                  

شرايط و اوضاع سياسي .  گرفته است 
و انقالبي در منطقه مستقيما بر پايـه    
هــاي تــرک خــورده نــظــام جــمــهــوري            
اسـالمـي اثـرات قـابـل مـالحـظـه اي                 
براوج بـحـران روز افـزون و بـن بسـت                 
حاد کنوني رژيم اسالمي داشـتـه کـه            
بـطـور روزمـره  در داخــل کشــور بــا                 
اعتراضات و نارضـايـتـهـاي فـزايـنـده             

از نـظـر سـيـاسـي رژيــم            .  روبـرو اسـت    
اسالمي هيچگونـه مشـروعـيـتـي در           
ــه                 ــهــا مــردمــي ک ــون ــي ــل مــيــان مــي
زندگيشان به تباهي کشيده شده اسـت    

دعواهاي حاد و مزمن مابـيـن   . ندارد
سران حکومت و باندهـا و نـهـادهـاي            
کانگستر هر يک از مسئوليـن نـظـام،          
بن بست العالجي را دامـنـگـيـر کـل             
سيستم و دم و دستگاه رژيم اسـالمـي      

در همين راستا کارگران و .  کرده است 
توده هاي مـردم سـتـمـديـده در ايـران                
ــه                  ــخــت ــم ري ــط دره اوضــاع و شــراي
حکومت اسالمي را زير نظر دارنـد و          
در کمين بـراي فـراهـم شـدن فـرصـت                
مناسب براي آغاز تعـرضـي ديـگـر و             

 ۸۸ در ادامه حـرکـت انـقـالبـي سـال                
اکـنــون  .   خـود را آمـاده مـي کـنــنـد             

جمهوري اسالمي در بـحـرانـي تـريـن             
مـوقــعــيـت ســيــاسـي، اجــتـمــاعــي و             
ــه از                     ــيــش از ســه ده ــصــادي ب اقــت

 .حاکميت خود قرار دارد
ــوق و                     ــکــات ف ــه ن ــوجــه ب ــا ت ب
فاکتورهاي ديگري از اين نـوع، رژيـم        
اسالمي براي اينکه بتـوانـد مـرهـم و             
ــي اش                  ــر درد ســرطــان مســکــنــي ب
بگذارد، براي اينکه اذهـان عـمـومـي          
مردم را از تـعـرض بـه پـيـکـره نـظـام                   
مـــنـــحـــرف ســـازد، بـــراي ايـــنـــکـــه            
دعواهـايـي کـه بـوي گـنـد آن مشـام                  
خودشان را هم مـي آزارد بـپـوشـانـد،             
بهترين گزينه اش در ايـن شـرايـط و                
براي پنهان کردن ترس و وحشت خـود      
از خيزش مجدد مردم، تقويت چـهـره         
ــح و                   ــظــامــي، مســل ــري ن و تصــوي
سرکوبگرانه هر چه بيشتري از خويش       

آرايش نظامي بـخـود گـرفـتـن،         .  است
ميليتاريزه کردن هر چـه بـيـشـتـر، نـه               
تنها شـهـرهـا و ايـنـبـار در مـنـاطـق                   
مرزي و به بهانه نابـودي گـروه پـژاک،            
از نــظــر ســران و فــرمــانــدهــان رژيــم              
اسـالمــي گــزيـنــه اي بـراي ســرپــوش             
گذاشتن بر اوضاع بشدت وخيم خـود         
و آماده سازي در مقابـل تـعـرض بـي             

امان مردم  است کـه هـيـچـگـونـه راه                
خالص و برون رفتي براي آن مـتـصـور      

 . نيست
بنا به مضمون و محتواي سـنـد         

منـتـشـر شـده، اوايـل سـال مـيـالدي                 
ــيــن               ۲۰۱۰  ــه مــاب ــي ک  درنشــســت

مقامات محلي کـردسـتـان عـراق بـا             
مسئولين و فرماندهان رژيم اسالمـي     
در پـيـرانشـهـر بـرگـزار شـده بـود، دو                  

اين سـنـد   .  طرف به توافقاتي ميرسند   
نـتـايــج حــاصـلــه از نشــسـت و طــرح                
مطالبات رژيم اسالمي در هـمـکـاري       
با مقامات حکومت کردستان عـراق       
ــح                 ــت احــزاب مســل ــي ــال ــع ــه ف ــي عــل
اپوزيسيون ايراني را مـنـعـکـس مـي             

ايــن هــمــکــاري و طــرح ايــن            .  ســازد
  ۲۰۱۰  ژانـويـه          ۲۸ خواستها تاريخ  

را بر خود دارد يعني درست يکسال و       
در حول و حـوش آن تـاريـخ،        . نيم قبل 

رژيم اسالمي بـا اعـتـراضـات وسـيـع              
. خياباني از سـوي مـردم روبـرو بـود              

کشتي طوفان زده رژيـم اسـالمـي در            
. آن موقـع در خـطـر غـرق شـدن بـود                 

درست در هـمـان هـنـگـام تـحـرکـات                 
نظامي در مـرزهـا، بـنـد و بسـت بـا                  
احـزاب مـحـلـي بـر سـر مـعـاملـه بــا                    
احزاب مسلح اپوزيسيـون ايـرانـي کـه          
اين سند گوياي آن اسـت، بـا گـلـوـلـه                 

. بــاران مــنــاطــق مــرزي هــمــراه بــود           
ساکنان منطـقـه آواره و بـي خـانـمـان                

درهمان موقع نـيـز حـکـومـت          .  شدند
محلي کردستان عـراق بـا آگـاهـي از              
اين حمـالت نـظـامـي و بـراي خـالـي                  
نبودن عـريضـه در افـکـار عـمـومـي                
مردم، بصورتي آبکي به آن اعـتـراض         

اعتراض و محکوم کردن گلوـلـه   . کرد
باران منطقه توسط مسعود بـارزانـي         
بعنوان مسئول حکومت خودمخـتـار      
کردستان، اعتراض و مـحـکـومـيـتـي          
ــط                  ــار چــوب رواب ــه ــي در چ ــن ضــم

 . ديپلوماتيک بوده و هست
حکومت محلي کردستـان عـراق       
در توافقات خـود بـا رژيـم اسـالمـي،             
تلويحا دست جمهوري اسالمي را باز       
گذاشته است امـا در ظـاهـر امـر بـا                 
نامه هاي گاليه آميز به محکومـيـت       

. گلوله باران منطقه اکتـفـا مـي کـنـد          
هــمــکــاري مــابــيــن رژيــم اســالمــي            
وحکومت محلي کردستان عـراق در        
ايـجــاد فضــاي نــظــامــي در مــقــابــل            
اعتراضات مردم در شهرها، و عـلـيـه        
اپــوزيســيــون و عــلــيــه پــنــاهــنــدگــان           
سياسي ايراني مستقـر در کـردسـتـان           

اما تمامي ايـن وقـايـع و        . عراق است 
اين نوع همکاريها در ظـاهـرامـرمـي           
کوشد اين تصويـر را نشـان دهـد کـه                

گـويــا مسـئلــه تـنــهــا بــرســرکـوبــيــدن             
ــر ســر                    ــا ب ــا صــرف ــژاک ي مــواضــع پ
پاکسازي نيرويي مسلح در مـنـاطـق          
مرزي است در حاليکه اين توجيـه بـه         
ظــاهــرعــامــه پســنــد هــدف اتــخــاذ            
سياسـت نـظـامـي کـردن مـنـطـقـه را                  

جـمـهـوري    .  تماما نمايـان نـمـي کـنـد          
اسالمي خوب مي داند کـه در طـول            
حاکميتش تا به امروز نتوانسته اسـت   

هـمـانـطـور     . به چنين هدفي دست يابد 
کــه بــاالتــر اشــاره کــردم ايــجــاد يــک              
فضاي ميليتاريستي در کل منطقه و     
براي آمادگي در مقابـل اعـتـراضـات           
اجتماعي گستـرده مـردم در شـرايـط            
فعلي آن هدفي است که از هـم اکـنـون          
به بـهـانـه جـنـگ بـا پـژاک نـيـروهـاي                    
نظـامـي و سـپـاه را مـي خـواهـد در                    
سراسر شهرهاي نوار مـرزي مسـتـقـر           

شرايـط و اوضـاع سـيـاسـي در              .  کند
ايران و کال در منطقه چنين مانـووري   
را بـه رژيـم اسـالمـي تـحـمـيـل کـرده                   

حکومت محلي کردسـتـان هـم      .  است
وضـعـيــتـي بـهــتـر از رژيـم اسـالمــي                 

از اين رو همکـاري دو جـانـبـه          .  ندارد
آنان بر سر ادامه حاکـمـيـت شـان ايـن               
همکاري را دو چندان ضروري ساختـه      

 . است
حضور نظامي دوهفته اخير رژيـم   
اسالمي  به بهانه سرکوب گـروه پـژاک      
که منجر به آوارگي ساکنين مـنـطـقـه        
شده است در راستاي همان سـيـاسـتـي       
است که يک سال و نيم قـبـل در سـنـد          
منتشر شده مابين جمهوري اسالمـي     
و حکومت محلي کردستان عـراق بـر      

تا جاييکه بـه    .  سر آن توافق شده است 
حکومت محلي در کـردسـتـان عـراق          
بـرمــي گــردد، بــي گــمـان از حضــور              
نظامي رژيم در مناطق مرزي و حتي     
در بخشـي از خـاک کـردسـتـان عـراق                

در حـال    .  چندان هم ناخشنود نـيـسـت      
حاضر حکـومـت مـحـلـي کـردسـتـان              
عـراق بـه نـيــروهـاي نـظــامـي تـحــت                 
فرمان خود آماده باش داده اسـت تـا            
به اصطالح هرگونه تجاوزي از سـوي         
جمهوري اسالمي به خـاک کـردسـتـان           

امــا ايــن   .  عـراق را درهـم بشـکــنـنــد          
فيگور نـظـامـي از سـوي حـکـومـت                
محلـي کـردسـتـان عـراق چـنـدان هـم                 
جدي نيست آنهم به ايـن دلـيـل سـاده               
که تـوافـقـات و هـمـکـاريـهـاي پشـت                 
پرده، سياست آنها را در بـرخـورد بـه              
مشـکـالتـي کـه هــر دو طـرف بـا آن                   

حـتـي   .  روبرو هستند تعين مـي کـنـد        
اگر اين هـم نـبـاشـد فـعـال نـيـروهـاي                   
نظامي آمريکا بعنوان مـحـافـظـت از         
حکومت محلي کـردسـتـان عـراق در          

منطقه هستند و اين امر امـکـان هـر         
گونه رويا رويي نـظـامـي را مـنـتـفـي               

 .مي سازد
همين سنـد و تـوافـقـات آنـان در               
دوره هاي مـخـتـلـف نـظـيـر ديـپـورت                
پناهندگان بويژه فعاليـن سـيـاسـي بـه           
ايران، در اختيار نهادن دفتر و دسـتـک     
و مراکز جاسوسي و تروريستي تحـت      
لــواي کـــنـــســـولــگـــري و ديـــدار و                
مالقاتهاي دوستانه مابين همديگر و    
مــواردي از ايــن دســت، بــخــشــي از             
همـکـاريـهـاي نـاچـيـز آنـان اسـت کـه                    
نيازي به رجوع دادن واستناد کردن بـه   
اسناد امضا شـده دو طـرف نـداشـتـه              

مـيـلـيـتـاريـزه کـردن شـهـرهـاي               . است
کــردســتــان عــراق در جــلــوگــيــري از            
گســتــرش اعــتـــراضــات مــردم در               
شهرهاي کردستان عراق، طرح  و راه        
ــه                   ــم اســالمــي ب ــود کــه رژي حــلــي ب
حکومت محلي کردستان عراق نشان    

اگر تا کمتر از يکسـال قـبـل هـر         .  داد
گونه توافق و همکـاري مـابـيـن رژيـم           
اسالمي و حکومت محلي کردسـتـان     
عراق با لکنت زبان مسعـود بـارزانـي        
و جـالل طـالـبـانــي هـمـراه بـود، امــا                  
امروز ديگر درد هر دو حـکـومـت در         
مقابل اعتراضات عمومي مـردم در        
هــر دو ســوي مــرز دردي مشــتــرک               

 . است
ــي              در مــورد حــکــومــت مــحــل
کردستان عراق هم بايد گفت کـه ايـن            

 سـالـه و       ۲۰ حکومت با کارنامه اي      
مملو از فساد اداري، قتل و کشتار و      
فقر و فالکت، بحران و بـن بسـت کـل           
احزاب و جريانات ناسـيـونـالـيـسـت و            
مذهبي کرد را هم در حکومت و هـم          

. در اپوزيسيون با خود به هـمـراه دارد       
تجمعات در ميـدان آزادي شـهـرهـاي            
کردستان عراق و تطـاهـراتـهـاي چـنـد            
ماه اخير که بـا سـرکـوب و نـظـامـي                 
کردن شهرها توسط حکومت محـلـي      
مواجه شـد مـجـددا سـر بـلـنـد کـرده                  

ــقــالهــاي هــر دو               .  اســت ــالش و ت ت
حکومت در همکاري با هـم، گـلـوـلـه            
باران منطقه توسط رژيـم اسـالمـي و          
آماده باش نيروهاي نظامي حکومت      
محلي کردستان عـراق، اسـاسـا بـراي           
ــرش حــرکــت                 ــري از گســت ــوگــي ــل ج
اعتراضي و اجتمـاعـي مـردم در هـر             

طرح مـوسـوم بـه        . دو سوي مرز است 
پاکسازي منطقه از وجود گـروه پـژاک          
بهانه بسيار خـوبـي بـراي ايـن آرايـش              
نطامي در منطقه اسـت کـه  اتـخـاذ               
سياست و تاکـتـيـکـهـاي مشـتـرک را               
ميان آنان ضروري ساخـتـه اسـت امـا            

 ... همکاري حکومت محلي کردستان                            

 ۶  صفحه 
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 انقالب انساني               زنده باد          
  براي حکومت انساني                

 
 

 يداله قطبي در مقابل اتهامات وارده به دفاع از خود پرداخت              
 

 دادگـاه انـقـالب      ٢  يداله قطبي فعال کارگري وعضو کميته هماهنگي در شعبه ١٣٩٠  تير ٢٢ روز چهار شنبه  
 .شهر سنندج دادگاهي شد که در برابر اتهامات وارده به دفاع از خود پرداخت 

  
الزم به ذکر است ک نامبرده چند روز قبل از مراسم اول ماه مه به همراه سه تن ديگر از اعضاي اين کـمـيـتـه بـه            

 مـيـلـيـون تـومـانـي از اداره              ٣٠  و ٥٠  روز بازداشت با قرار وثيقه هاي ١٢ اداره اطالعات احضار شدند و و پس از  
 .اطالعات آزاد شدند

کميته ي هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري ضمن محکوم کردن اين اقـدام دسـتـگـاه قضـايـي                 
،خواهان توقف بي چون و چراي پيگرد هاي امنيتي و قضايي عليه کارگران و فعاالن کارگري و آزادي بـي قـيـد و                    

 .شرط تمامي کارگران دربند مي باشد
 
 

 حکم سه سال زندان براي شاهو رضايي        
شـاهـو   .  بسـر مـي بـرد       وان   يـ  شـهـر مـر       يشتر از سه ماه است که در زنـدان مـرکـز     يوان بي اهل مرييشاهو رضا. 

رضايي به اتهام داشتن اسلحه در منزل دستگير و سپس بعد از سپري شدن نزديـک بـه يـک مـاه بـا دادن وثـيـقـه از                         
بدنبال آن در دادگاه انقالب مريوان او را به چهار سال زندان محکوم کرد که در دادگـاه تـجـديـدنـظـر             .  زندان آزاد شد  

 اکنون شاهو بيش از سه ماه است که در زندان مرکزي مريوان است. حکم سه سال زندان براي او تعين شد
 

 
 چهار نفر در مهاباد و سقز بازداشت شدند         

 .سه نفر اهل مهاباد و سقز توسط نيروهاي امنيتي در اين شهر بازداشت شدند
نيروهاي امنيتي در شهر مهاباد  سه نفر را به اسامي  منصور آروند، اميد عبده و شـورش اولـيـا حـدود يـک                      

تاکنون هيچ علت يا عللي بـراي بـازداشـت آنـان از سـوي مـراجـع قضـائـي در                          .ماه پيش در منزل بازداشت کردند 
 .اند مهاباد اعالم نشده اما خبرها حاکي از آن است که اين افراد به همکاري با يکي از احزاب متهم شده

اتـهـام وارده بـه        .  در سقز نيز جهانگير کس نزاني توسط نيروهاي امنيتي دستگـيـر و روانـه زنـدان شـده اسـت                   
 .همکاري با احزاب غير قانوني اعالم شده استجهانگير کس نزاني نيز 

 
 خودکشي يک نظامي در کامياران      

 در شهرستان کـامـيـاران و در مـحـل  ايسـت بـازرسـي                       ۹۰  تير ماه ۲۲ بنا به خبر رسيده به تاريخ چهارشنبه   
خروجي کامياران بطرف کرمانشاه، يکي از پرسنل و  کادر  ايست بازرسي اين مرکز باشليک تـيـر بـه سـرخـود  بـه                   

 .زندگيش پايان مي دهد و خودکشي مي کند
او قبال در خواست انـتـقـالـي     .  اين درجه دار که اسم و مشخصات او هنوز معلوم نيست، اهل  لرستان مي باشد 

با توجه به اينکه با درخواست او موافقت شده بود و از سـوي ديـگـر        .  کرده بود تا خدمتش را در لرستان ادامه دهد 
خانواده و فرزندانش را هم به لرستان منتقل کرده بود اما برگه نهايي انتقال او به لرستان از طرف مـافـوقـش امضـا          

 .*نميشود و کماکان بالتکليف و سرگردان از اين وضع بستوه آمده و اقدام به خودکشي مي کند

از بلندگـوهـاي يـک رژيـم نـفـرت               
انگيز اسالمي، روزانـه صـدهـا بـد و             
بيراه و فـحـش نـثـار زنـان مـيـشـود،                  
مشتـي آخـونـد لـمـپـن و سـاديسـت،                 

گلـه  .  عليه زنان رجز خواني ميکنـنـد      
هاي حزب اللهي و سگهاي ارشـاد را        
روانه کوچه و بازار ميکنند و به زنـان      
و دختران بدليل داشتن لباسهـايـي بـا        
رنـگ روشـن و يـا نـداشـتـن چـادر و                    
عبوس نبودن و شبيه فاطمـه زهـرا و           
خواهران زينب نبودن، بند ميکـنـنـد،     
آنها را ميگيرند و جريمه ميکنـنـد و       
شالق ميزنند و اين داستاني است که       

 .سي سال است تکرار ميشود
روزي نيست که آخوند و پـاسـدار         
و جــالدي در مـــورد جــدا ســـازي                  
جنسيتي و تحقير و توهين به شـعـور      
زنان و مردم ايران حرفي نزند و رجـزي     

تجاوز به زنان و تبليغ تجـاوز  . نخواند
رسمي و اسالمي جـزيـي از سـنـت و               

 .سيستم اسالمي حاکم بر ايران است
جمهوري اسـالمـي ايـران، زن را            
وسيله تمتع جنسي ميداند و از زنـان       
مدرن و آزاده ايـران انـتـظـار دارد بـه                 
دوران قرون وسطي بـرگشـتـه و نـفـقـه               

 .بگيرند و تمکين کنند
البته خودشان خوب ميدانند کـه      

همه اين جنايات و ايـن وقـاحـت، بـا               
جـواب قـاطـع زنـان و دخـتـران ايـران                  

بي حـجـابـي و عـدم         . روبرو شده است 
تمکين به ايـن تصـويـر فـرودسـت از                
زنان ، پاسح زنان درمدرسه و مـحلـه           
و دانشگاه و محيط کار به حکومـت        

حـکـومـت    .  زن ستيز اسـالمـي اسـت        
آخــونــدهــا و پــاســداران مــتــجــاوز و            
منفور، از دست زنان آزاده و سـرکـش        

و برابري طلب عـاصـي     " بدحجاب" و  
 .و درمانده است

ورق پاره فارس و سايـت وابسـتـه          
به آن چند روز قبل اين کاريکـاتـور را        

اين توهين به همه زنان در   .  چاپ کرد 
 .دنيا است

مـا از زنــان و مـردم آزاده دنـيــا                
دعوت ميکنيم به اين رژيم آپـارتـايـد        
و زن ستيز اسالمي و به اين توهين و       
بي حـرمـتـي بـه زنـان پـاسـخ درخـور                  

 .بدهند
عمله و اکره حکومت اسالمي و        
امام جمعه ها و لمپن هـاي اسـالمـي            
بايد بدانند که روز مـرگشـان بسـيـار             
نزديک است و ميليونـهـا زن بـا عـدم              
تمکين به حجاب و قوانين اسالمي ،    

 .گور اين حکومت را ميکنند
 
  

زنده باد جنبش برابري طلبانه    
 زنان در ايران    

 سرنگون باد  
 حکومت ضد زن اسالمي  

  
 مينا احدي 

 ۲۰۱۱ ژوئيه  ۱۷ 

 توهين ورق پاره فارس به زنان ايران       
اين توهين در سايت فارس چند روز قبل                                    

 منتشر شد       

 
 
 
 
 
 
 

 مينا احدي         

 

 !  سوسياليسم راه نجات ما است                         
 

اقليتي مفتخور ميلياردر شده اند و اکثريت کارگر و زحمتکش سفره       .   سال است از زندگي ما دزديده اند    ٣١ 
.  سالها استثمارمان کرده اند و هر وقت نخواسته اند ما را به خيابان رها کرده اند            . هايشان تماما خالي شده است      

 . ثروت هاي مملکت را قشر کوچکي باال کشيده اند و ما را از هست و نيست ساقط کرده اند        
سپاه و بسيج و اطالعات و نيروي انتظامي و مسلح درست کرده اند و هر وقت اعتراض کرده ايم آنها را به             

دادگاه و زندان ساخته اند و ما را به جرم اعتصاب و اعتراض، به زندان و شالق و جريمه هاي                 . جان ما انداخته اند  
 . سنگين محکوم کرده اند

رسانه هايشان     . گله آخوند تربيت کرده اند که خرافه رواج بدهند تا ما به همين زندگي جهنمي رضايت بدهيم          
سعي ميکنند مردم را از کمونيسم و کمونيست ها بترسانند        . مدام دروغ ميگويند و وعده هاي توخالي ميدهند 

 .  تا سرمايه داري را حفظ کنند و ثروت خود را افزايش دهند       
تا سرمايه داري و دولت سرمايه داران سر کار است، سهم ما          . گولشان را نخوريم، اراجيف شان را باور نکنيم      

راهي جز سوسياليسم براي پايان دادن به سرمايه داري و فقر و نابرابري و بيکاري و زندان و                 . از زندگي همين است   
 . يا سرمايه داري و حکومت دزدان اسالمي يا سوسياليسم و رفاه و آزادي          . شالق و شکنجه نداريم 

 
 !  مرگ بر سرمايه داري و دولت دزد سرمايه داران                             

 !  زنده باد سوسياليسم           
 ! زنده باد حزب کمونيست کارگري                
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 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي           
 ۴ از صفحه  

 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 . شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 :آمريکا
Bank of America 

 G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS ٣N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧ : فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠ عبدل گلپريان  

 ! مرگ بر جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا      

E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

اين نوع تحرکات نظامي که هـدف آن       
ــل خــيــزش                   ــاب صــف آرايــي در مــق
حرکتهاي اعتراضي و انقـالبـي مـردم          
چه در کردستان عراق و چـه در ايـران            
اســت، از ســوي هــر دو حــکــومــت                
اسالمي و حکومت محلي کردسـتـان       
عراق همـچـون گـذشـتـه مـحـکـوم بـه                 

 . شکست است
در رابطه با احزاب ناسيوناليـسـت    
مسلح کرد آنچه قبل از هر چـيـز مـي         
تواند درس و آزموني براي آيـنـده ايـن         
جريانات باشد، موقعيت و عـمـلـکـرد       

ــه حــکــومــت مــحــلــي در               ۲۰   ســال
احزاب طالبانـي  . کردستان عراق است 

و بارزاني تا قبل از بقدرت رسيدنشان       
سالها در کـوه و کـمـرهـاي مـنـاطـق                  
مرزي و با پشتيباني حکومت شـاه و        
بـعـد از آن هـم بــا حـمـايـتـهـاي رژيــم                     
جمهوري اسالمي در مقابل حکومت     
صدام حسين و بر بستر حمله نظـامـي         
آمريکا به عـراق، شـرايـطـي بـرايشـان              
مهيا شد که بر مردم کردستـان عـراق        

احــــزاب .  حــــکــــم رانــــي کــــنــــنــــد         
ناسيوناليست محلي کردستـان عـراق      

 سـالـه از تـحـمـيـل             ۲۰ با کارنامه اي  

فقر و تنگدستي بر مردم، با به جـيـب       
زدن ثروتهـاي مـيـلـيـاردي، بـا فسـاد                
اداري و سرکوب و کشـتـار مـردم در              

 . کردستان عراق شناخته مي شوند
اينها بـانـدهـا و کـانـگـسـتـرهـاي                
مسلحي هسـتـنـد کـه در چـهـار مـاه                 
اخير آشـکـارتـر از هـمـيـشـه مـردم و                   
جوانان معترض را در خـيـابـانـهـا بـه                
گلوله بسـتـنـد، شـهـرهـاي کـردسـتـان                
عراق را به پادگان نظامي تبديل کرده     
انــد و در هــمــکــاري بــا جــمــهــوري                 
اسالمي  و عليه اعتراضات مـردم از          

ايـن  .  هيچ کوششي دريغ نـورزيـده انـد      
عاقبت احزاب ناسـيـونـالـيـسـت و بـه              
اصطالح ريشه دار کرد در کـردسـتـان          

نا آرامي و بـروز مـجـدد          .  عراق است 
اعتراضات خياباني دوباره دارد آغـاز      

ــود      ــي شـ ــوان          .  مـ ــر، زن، جـ ــارگـ کـ
دانشگاهـي و کـال مـردم مـتـمـدن و                 
آزاديخواه شهـرهـاي کـردسـتـان عـراق            
وجود چنين حاکميتي را امـروز بـراي          
ــدرســت                  ــد و ب ــنــگ مــي دان خــود ن
معتقدند که دوران حاکميت عشاير و      

 .طوايف مسلح ديگر بسر آمده است
ــراي احــزاب              پــيــمــودن ايــن راه ب

ناسيوناليست به اصـطـالح سـنـتـي و             
پيشينه دار کـرد در کـردسـتـان ايـران               
امروز ديگر بـه امـري غـيـر مـمـکـن                 
تبديل شده و هـمـانـنـد آب در هـاوون              

ــيــدن اســت       ــوب ــرهــاي       .  ک مــردم شــه
 ســال   ۲۰ کــردســتــان ايــران نــيــز در            

گذشته که احزاب نـاسـيـونـالـيـسـت و              
عشيره اي کـرد بـر کـردسـتـان عـراق                 
حاکم بوده انـد، عـمـلـکـرد آنـان را از                 

از .  نزديک بخوبي مشاهـده کـرده انـد         
ايــــن رو احــــزاب و جــــريــــانــــات                  
ناسيوناليست کرد در کردستـان ايـران        
اين شانس را نخواهند داشت کـه  نـه             

 سال بلکه براي شش ماه هـم    ۲۰ براي  
قادر نخواهند بود که مردم شـهـرهـاي      
کـردســتـان ايـران را بــه انــقـيــاد خــود                

اين مردم با درس گـرفـتـن از      . درآورند
تجربه حاکميت احزاب ناسيوناليسـت      
کـرد در کــردسـتــان عــراق هــيـچــگــاه             
حاضر نخواهند شد خود را در سيطـره   
ــانــاتــي در                 کــپــي شــده چــنــيــن جــري

در .  کردستان ايران به اسارت درآورنـد     
اين هم کـوچـکـتـريـن تـرديـدي نـبـايـد                 
داشت که حکومت اسـالمـي تـوسـط           
انقالب مردمي که حکم به سرنگونـي     

 . آن داده اند بايد به زير کشيده شود
 

 ۲۰۱۱  ژوئيه ۱۹ 

 ... همکاري حکومت محلي کردستان                            

تجمع اعتراضي مردم      
در ميدان آزادي شهر      

 سليمانيه  

ــ ــي از                  ب ــت ــري دريــاف ــه خــب ــا ب ن
سليمـانـيـه، بـعـداز گـذشـت بـيـش از                   
دوماه ازسرکوب اعتراضات مـردمـي     
شهر سـلـيـمـانـيـه و ديـگـر شـهـرهـاي                    
ــان عــراق تــوســط احــزاب                 ــردســت ک
ناسـيـونـالـيـسـت حـاکـم ، روزجـمـعـه                  

بـه وقـت     ٤  سـاعـت     ١٥/٧/٢٠١١ 
محلي جمعي از مـردم مـعـتـرض در             

 . ميدان آزادي تجمع کردند
بـعــد ازکشـتــار و دســتــگـيــري و             
ــراضــات              ــه اعــت ــان ســرکــوب وحشــي
مردمي و تبديل کردن خـيـابـان هـاي             
شهرهاي کردستـان عـراق بـه پـادگـان             
نـظــامـي از ســوي حـکــومـت اقـلــيــم               

کردستـان وگـذشـت بـيـش از دومـاه،               
جمعي از مردم معترض وآزادي خـواه       
مجددا در شهر سليمانيه به حکومـت     
محلي هشدار دادند وسـراي آزادي را         
بار ديـگـر بـا صـداي اعـتـراض خـود                 

 . خروشاندند
نيروهاي آسايش حکومت اقـلـيـم        
کردستان به خيابان ها ريختدنـد و در         
تالش بـراي مـتـفـرق کـردن مـردم بـه                 

 نـفـر     ٤٠ تجمع آنان حمله ور شدنـد و        
رادستگير و مردم را بـه زور مـتـفـرق            
کردند اما مردم فرياد ميزدند که بـار        

 .ديگر هم به ميدان مي آيم
نيروهاي آسايش حکومت اقلـيـم   .

کردستان روز جمعه  تمامي کوچه هـا        
و خيابان هاي شهر سليمانـيـه را قـرق           
کرده بودند و در حـالـت آمـاده بـاش                

 *. قرار داشتند
 

ممنوعيت ورود محمود       
 سنگاوي به سوئد    

محمـود سـنـگـاوي عضـو دفـتـر              
سياسي اتحاديه مـيـهـنـي کـردسـتـان             
عـراق بــه اتـهــام دســتـور تــيــرانــدازي              

بسوي تظاهرکنـنـدگـان در شـهـرهـاي            
کردستان عراق با ممنوعيت سـفـر بـه       

بـدنـبـال انـتـشـار         .  سوئـد مـواجـه شـد        
اخبار مـربـوط بـه کشـتـار چـنـد مـاه                  
گذشته از سوي مـقـامـات حـکـومـت            
اقليم کردستـان کـه بـه اطـالع دولـت               
سوئد رسيده است، اکنون دولت سوئد     
با توجه به اينکه مـحـمـود سـنـگـاوي            
داراي پاسپورت و گـذرنـامـه سـوئـدي           
مي باشد و عليـه تـظـاهـر کـنـنـدگـان                
دستور تير اندازي صادر کـرده اسـت،         
محض ورود به سوئد دستگير خواهد       

در حال حاضر محمود سنـگـاوي   .  شد
بخاطر ممنوعيت سفر به سوئد ناچار       
شده است براي معالجـه زانـوي پـا بـه            
هندوستان برود و در آنجا به معالـجـه         

 *.بپردازد

 

 


