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 يادداشتهاي هفته           
 

 ما مردم عراق جامعه اي آزاد، برابر و مدني ميخواهيم                                                  
 

 آيا بي شرمي سران اين دولتها حد و مرز ميشناسد؟                                             
 

 "ريحان     " و     "آالن    "
 

 چه کساني به مکه نزديکترند؟
 
 

 اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 

 مجموعه اخبار و گزارشات هفته           : نگاه هفته 
  از شهرهاي کردستان       

 
 نسان نودينيان نسرين رمضانعلي    

تيتر باال در روزهاي گذشته در       
صدر بسياري از رسانه هاي خبري و 

اين تـيـتـر       .تحليلي دنيا قرار گرفت   
در همه رسانـه هـا اشـاره بـه جسـد               

کودکي سه سـالـه کـه          .آيالن داشت 
همراه والدين و بـرادر بـزرگـتـرش از           

ابتدا از  .جهنم سوريه گريخته بودند   
ترس توحش بشار اسد اين خـانـواده        
از دمشق بـه شـهـر زادگـاه والـديـن               

بعدا با حمله  .کوچ کردند (کوباني)
داعش به کوباني آنها ناچـار شـدنـد          

اما يک سال بعـد   .به استانبول بروند 
از اقامـت در اسـتـانـبـول روزي بـه                
اميد پيدا کردن جاي امن براي زنده        
ماندن در اين کره خاکي، سوار قايق 

 .شدند و رو به يونان حرکت کـردنـد      
اما نيم ساعت بعد از حـرکـت آنـهـا          

شرافت کيلويي چـنـد؟؟؟ تـيـتـر          
يک کامنت در صفـحـه فـيـس بـوک             

 .است) خبرنگار مريوان(
پـــدر دخـــتـــر    ( دوســت کـــاربـــر    

بي رحمي و عدم رسيدگـي      )  مريض
فوري پزشک معالج را  بـرخـورد نـا            
" انساني او خوانده و نوشته است؛           

االن حال دختـرم خـيـلـي بـد بـود و                 
تبش از کنـتـرل خـارج شـد فـالـشـر                
ماشـيـنـو زدم و خـودمـو رسـونـدم                
اورژانس کودکان بيمارستان بـعـثـت       

ــدج   ــنـ ــنـ ــر ن          .  سـ ــتـ پ . چ ن   . دکـ
 پشت مـيـزش نشـسـتـه          ١٠٨٤٧٤ 

  ! دولت و نظام پزشکي مقصرند

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 

 عکسي که دنيا را تکان داد
 مردم آلمان همبستگي خود را با پناهجويان در عمل نشان دادند                    

 

 

 

 

 

 

 

 محمد آسنگران

استعفائي رييس دانشگاه    
 ! جهان در سليمانيه 

روز ســوم ســپــتـامــبــر شــيــرزاد        
طالبـانـي رئـيـس دانشـگـاه جـهـان               
ــخــش              ــگــام پ ــن ــه ه ــي ــان ــم ــي درســل

برنامه تلويزيوني ان ار تي کـه          زنده
با وي مصاحبه مي کرد، استعـفـاي     

. خود را از ايـن پسـت اعـالم کـرد               
طالباني دليـل اسـتـعـفـاي خـود را              

فشار وزير آموزش و پرورش اقـلـيـم          
کردستان براي تجديد امتحان يکـي      
از دانشجويان اين دانشـگـاه اعـالم          

وي تاکيـد کـرد کـه تـنـهـا در               .  کرد
شرايطي بر سر کار خود باز خـواهـد         
گشت که در ايـن بـاره هـئـيـتـي بـه                 
تحقيق بپردازد و يا وزير آمـوزش و         

 

 

 

 

 

 

 

 يدي محمودي

 کدام منافع سکوت بيشرمانه رسانه هاي جهاني                                           
 در قبال اعتراضات مردم عراق را توجيه ميکند؟                                          

 

 ! فراخوان به مردم انقالبي عراق                           
 ! از طرف پلنوم نهم حزب کمونيست کارگري چپ عراق                                            

 اطالعيه حزب کمونيست کارگري                           
 پيرامون موقعيت دهشتناک پناهجويان در اروپا                                         

برگزاري اولين مجمع عمومي     
 کارگران و بنايان ساختماني سقز    

 بنـابـه   ١٣/٦/٩٤ اجمعه مورخ  
دعوت هـيـئـت مـوسـس کـارگـران و               
بنايان ساختماني سقز اولين مـجـمـع         
عــمــومــي آن تشــکــل در مســجــد              

 متـري در    ٣٢ فخررازي واقع در بلوار   
ساعت نو سي دقيـقـه صـبـح بـرگـزار              

ابـتـدا اعضـاي شـرکـت کـنـنـده                .شد
ــر از شــرکــت          ٥ درمــيــان خــود        ــف  ن

کنندگان را بعـنـوان هـيـئـت رئـيـسـه               
دستور جلسه به شرح     .انتخاب کردند 

تصويب اساسنامه تدوين ـ ١  .زير بود
هـر  ــ    ٢   .شده از سوي هيئت موسئس  

 دقيقه صحبـت  ٥ نفر از کانديداتورها    
تصويـب حـق عضـويـت و           ـ ٣  .کردند

انتخـاب  ـ ٤   حق ورود به به اين تشکل  
مـجـمـع    .  هيـئـت مـديـره و بـازرسـان            

 ساعت با انتـخـاب      ٣ عمومي بعد از    
اعضاي هئيت مـديـره و بـازرسـان و             
تصويب اساسنامه به کار خود پـايـان        

 .داد

 ٤  صفحه 

 ٣  صفحه 

 ٨  صفحه 

 ٥  صفحه 

يک سيب به زمين افتاد و “
جهان از قانون جاذبه با خبر شد، 

هزاران انسان بزمين افتادند و بشر 
 ”.مفهوم انسانيت را درک نکرد

 چارلي چاپلين
فاجعه پناهندگان يـکـبـار ديـگـر          
ايـن سـئـوال را در بـرابـر هـمـه قــرار                    

ــيــســت و             :  مــيــدهــد  چــرا در قــرن ب
جان انسانها چـنـيـن بـي ارزش               يکم

 !  روز تجمع سراسري معلمان                      مهر     ١٣ 
 !  در حمايت از معلمان، در حمايت از دانش آموزان                                            

  چه کسي انسانيت را درک نميکند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 حميد تقوائي 
 ٢  صفحه 

  

 

 

 

 

 

 

 

 عبدل گلپريان 
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796شماره &1!�ا                                            ا                                                 2 صفحه   

 ١ از صفحه  ١ از صفحه 

 نــفــر ديــگــر در آبــهــاي           ١٢ هــمــراه   
مديترانه غرق شدند و ساعاتي بـعـد         
جسد بيجان آيالن و برادر و مـادرش          

  .در ساحل پيدا شدند
 نـفـر     ١٤ کسي از جـان بـاخـتـن            

ديگر حرف نميزند، زيرا صحنه مرگ 
 آيالن چنان تکان دهنده است حرف 

زدن از او تــنــهــا نــمــونــه اي از              
سرنوشت دهها هزاران نفري است کـه       
در اين آبها سرگردان، غرق و يـا بـي           
آينده دارند با مرگ دست و پنجه نـرم   

 نفـر سـرنشـيـن ايـن           ١٦ از   .ميکنند
قايق بادي تنها پـدر آيـالن تـوانسـت            

اما زندگي  .خود را به صاحل برساند   
اين پدر تا ابد همراه اسـت بـا درد و            

 .غم و شکست و ناکامي
با اين حال عکس بـيـجـان آيـالن           

بـا هـمـه دنـيـا بـه              .سخن مـيـگـويـد     
زبانهاي مختلف حرف مـيـزنـد و بـه            
همت يک زن روزنامه نگار ترکيـه اي         

صـداي آيـالن و زبـان           (خانم دميـر  )
آيـالن زبـان      .آيالن را همه ميفهـمـنـد      

گوياي انسان درمانده امروز است که      
اسير قدرتهاي سرمايـه و جـريـانـات            

ــالن      .اســالمــي اســت     ــوشــت آي ســرن
ميتوانسـت سـرنـوشـت مـيـلـيـونـهـا               
کودک و بزرگ سال ديگر هم باشد که        
ــان                 از جـــهـــنـــم اســـالم و حـــاکـــمـ

 .ديکتاتورسرمـايـه فـراري هسـتـنـد          
زبان رسا و گوياي آيالن امـا فضـاي           
سـرد و نــگـاهـهـاي بـي احسـاس را                 

اکـنـون در بسـيـاري از            .متحول کرد 
کشورهاي همبستگي گـرم مـردم را          

  .شاهد هستيم
کمکهاي بيدريغ مردم در آلـمـان        

 !راه نشان داد
مــتــاســفــانــه در مــيــان افــکــار          
عمومي دنيا مردم آلمان هنوز هزينه     
اعمال ناسيوناليستهاي هـيـتـلـري را         

  .ميدهند
هنوز مردم دنيا وقتـي از آلـمـان         
حرف ميزنند از راسيسم و فاشيسم و    
خارجي ستـيـزي و يـهـودي سـتـيـزي               

اما همين مـدت      .آلمانيها ميگويند 
چند ماه گذشته يک بار ديـگـر مـردم           

آلمان ثابت کردند که آنها نـه وامـدار           
هيتلر و ديـگـر نـاسـيـونـالـيـسـتـهـاي                
آلماني هستند و نه خود را بـدهـکـار           

هـمـچـنـانـکـه مـا           .آنها بايد بـدانـنـد      
ايرانيـهـا هـيـچ نـقـشـي در تـعـيـيـن                    
سياستهاي شاهان ايران و جـمـهـوري         

مردم آلمان  .اسالمي نداشته و نداريم 
نه تنها در ابعاد ميليوني بـا آغـوش           
باز پناهندگان را پذيرا هستند بـلـکـه     
ارگانهاي خيريه از جمله صليب سـرخ   
آنقدر کمک دريافت کرده و داوطـلـب          
براي کمک به پناهندگان اسم نـوشـتـه         
انــد، رســمــا اعــالم کــرده انــد بــراي             
دريافت کمک جنسي بيشتـر امـکـان         
نگهداري و سـازمـان دادن نـدارنـد و            
ضمن تشکر از مـردم گـفـتـه انـد تـا                
اطالع ثـانـوي کـمـک هـا را بـه ايـن                   

 .مراکز نبرند
گروههاي اجتماعي در فيسبـوک     
و ديگر رسانه هاي اجتمـاعـي چـنـان          
سازمان پيدا کرده اند که کمک کـردن         
به پناهجويان بـه امـري عـمـومـي و              

  .عادي تبديل شده است
ايــن فضــاي انســانــي و اعــالم            
هــمــدردي هــم در عــمــل و هــم در                
تظاهراتهاي وسـيـع قـابـل مشـاهـده             

  .است
بســــيـــــاري از مــــدارس و                  
ورزشگاههاي سرپـوشـيـده و مـراکـز            
الزم، اکنون با امکانات قابل قبولـي       
در اختيار پناهجويان قرار گـرفـتـه و           
چنان فضاي صميمانه اي ايجاد کرده      
است که حـتـي راسـتـهـايـي مـانـنـد                 
پگيدا و ديگر جريانات راست جـرات       
نميکنند علنا عليه پناهندگان حرف     

همين فضا باعـث شـده اسـت          .بزنند
که مرکل و همه سياستمداران آلـمـان        
تالش کنند در ظاهر هم شـذه چـهـره            

باعث شد  .اي انساني به خود بگيرند
مرز را باز کننـد و اعـالم کـنـنـد از                 

  .پناهندگان استقبال ميکنند
جــو عــمــومــي جــامــعــه چــنــان          
انساني و همنوع دوستي درش مـوج        
ميزند که از هميشه امـيـدبـخـش تـر           

واقعيت ايـن اسـت ايـن هـمـه               .است

 ...عکسي که دنيا را تکان داد        

 

است؟ راه حل چـيـسـت؟ آيـا واقـعـا              
 هنوز کشف نشده است؟“ انسانيت“

شاهد اعالم حمايت   امروز دنيا
و هـــمـــدردي و هـــمـــبـــســـتـــگـــي            

کمکهاي بيدريغ مردم کشورهـاي        و
چـنـان   .  است   مختلف به پناهندگان  

مـوج گســتــرده اي از حــمـايــتــهــاي           
مردمي در آلمان و ساير کشـورهـاي       
اروپائي براه افتاده اسـت کـه حـتـي             
دولتها و احزاب راست ناگـزيـر شـده          
اند از سياستهاي هـمـيـشـگـي ضـد            
پناهنده خود کوتاه بيايند و در لفـظ      
و موضـع گـيـري هـم شـده خـود را                  
همدرد و حامي پناهـنـده هـا نشـان           

حمايت و کمکهاي بـيـدريـغ،        .  دهند
عکس العمل هميشگي مردم دنـيـا        

تـوده  .  در قبال چنين فجايعـي اسـت     
مردم، نود و درصديهاي دنيا، نه در       
ايجاد اين فجايع سهيم انـد ونـه در            
بي اعتنائي نسبت به قربانيـان ايـن          

مردم در همه کشـورهـا هـر        .فجايع
جا به هر اندازه توانسته اند به کمـک          

آنـکـه   .  همنوعان خود شـتـافـتـه انـد         
مـفـهـوم انسـانـيـت را درک             ” هنـوز    
 .يک درصديهاي حـاکـم انـد     “  نکرده

دولتهائي که خـود مسـئـول ايـجـاد            
چنين فجايعي هسـتـنـد نسـبـت بـه             
قربانيان اين فجايع بي تفاوت تـريـن        

 .اند
اين روزها در مدياي اجتمـاعـي      
سخن از فعاليـتـهـاي يـک سـازمـان             

ايستگاه ساحلي  ” غير انتفاعي بنام    
. در ميـان اسـت     “  کمک به مهاجرين  

اين يک سازمان غير انتفاعي اسـت        
که با استفاده از آخـريـن امـکـانـات            
تکنولوژيک در مديترانـه قـايـقـهـاي          
مهاجرين را رديابي مـيـکـنـد و بـه              

اين سازمان که .  کمک آنها ميشتابد  
ــنــکــه          ۲۰۱۳ در ســال        پــس از اي

چهارصد نفـر مـهـاجـر در سـواحـل               
ايتاليا در دريا غرق شدند تـاسـيـس        

بيش از    شده تا امروز توانسته است   

. يازده هـزار نـفـر را نـجـات بـدهـد                 
هزينه اين فعاليت نيم ميليـون دالر        
در ماه است کـه عـمـدتـا از طـريـق                
جمع آوري کـمـک از مـردم تـامـيـن                

اما دولتها چه مـيـکـنـنـد؟      .  ميشود
صد هـا بـرابـر چـنـيـن کـمـکـهـائـي                   
ميتواند از جـانـب دولـتـهـا انـجـام                

نــيــم مــيــلــيــون دالر در               .  بشــود
پـول  ”      براي دولتـهـاي غـربـي          ماه
هـزاران  .  مـحـسـوب مـيـشـود        “  خرد

برابر اين مـبـلـغ درآمـد بـانـکـهـا و                 
تنهـا بـابـت         دولتهاي اتحاديه اروپا  

بهـره وامـهـائـي اسـت کـه در ازاي                 
تحميل رياضتکشـي اقـتـصـادي از          

تـنـهـا    .  مردم يونان بيرون ميکشـنـد     
بخش ناچيزي از بودجه و امکـانـات        
تکنيکي که صرف لشـگـرکشـي بـه           
عراق شد کافـي اسـت تـا بـهـتـريـن                
زندگيها را براي قربانيان پيامدهـاي      

 .اين جنگ خانمانسوز فراهم کـنـد       
اگر چنين نميکنند بخاطر آنست که      
مدافع منافع يک درصديهاي حـاکـم       

بـخـاطـر    !  هستند و نـه تـوده مـردم           
آنست که چرخ سـرمـايـه بـر اسـاس              
تامين سود مي چـرخـد و نـه نـيـاز                

قانون حاکم بر سياستهـاي     . انسانها
جنگي دولت آمريـکـا و مـتـحـديـن             
اروپائي اش کـه خـاورمـيـانـه را بـه               
ــه                   ــنــ ــيــ ــد و زمــ ــيــ ــش کشــ آتــ
افسارگسيختگي دولـتـهـا و دار و             

دسته هاي اسالمي را فـراهـم کـرد،          
چيزي بجز سودآوري هر چه بـيـشـتـر         

ميـلـيـونـهـا انسـان آواره از             .  نيست
کشورهاي جنگزده و اسـالمـزده از          
جهنمي ميگريزند که سياستها نظـم      
نويني سرمايه داري جـهـانـي بـر پـا            

 .کرده است
بشــريــت قــانــون انســانــيــت را          

قـانـون   :  مدتهاست کشف کرده است   
از هرکس باندازه توانش به هـر کـس      

قانون حـاکـم بـر يـک         !  باندازه نيازش 
! جامعه آزاد و برابر سوسيالـيـسـتـي        

راه تحقق چنين جـامـعـه اي اقـنـاع              
سرمايـه داران و دولـتـهـاي حـافـظ               
منافع آنها نـيـسـت، مـبـارزه عـيلـه             

منافع آنـهـا هـرگـز اجـازه            .  آنهاست
. نميدهد که انسانيت را درک کـنـنـد         

جنبش توده اي که امـروز در عـراق           
عليـه دولـتـهـا و دارو دسـتـه هـاي                  
اسالمي و قومـي شـاهـد هسـتـيـم،             

دولـت  ” اعتراضات رو به اوج علـيـه         
مذهبي در بيروت، و  -قومي“ زباله

اکنون موج گسترده حمايت توده اي       
از پناهندگـان آخـريـن نـمـونـه هـاي               
تالش بـي وقـفـه مـردم دنـيـا بـراي                  
رهـائـي از شـر ســلـطـه سـرمـايـه و                   
نيروهاي مافوق ارتجاعي اسـت کـه        

 .از قفس آزاد کرده است
 

 *** 

  ... چه کسي انسانيت را         

احساس همدردي در اين ابعاد ابـتـدا         
در چـنـيـن حـال و            .قابل تصور نبـود   

هوايي بود که اتفاقي يک بار سري بـه          
يکي از کمپها زدم و متوجه شدم کـه          
دهــهــاي نــفــر داوطــلــبــانــه روزهــا و           
ساعاتي از وقـت خـود را بـه کـمـک                  
اختصاص داده و به عـنـوان صـاحـب           
خانه هاي مهربان و مهمـان نـواز، از           

بـه خـانـه       .هيچ کمک دريغ نميکـنـنـد      
يکي از پناهجويـان سـري زدم تـا از              
وضع و حالشان به باخبر بشـوم بـراي           
يک لحظه به خودم گفتم هنگـامـيـکـه        
انسانيت انسانها خود را نشان بـدهـد      

 .از اين اتفاقات ميفتد
 زنده باد انسانيت انسانها 

   ٢٠١٥ سپتامبر   ٦ 
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 ١ از صفحه 

مردم بپا خاسته، آزاديـخـواهـان،        
 !زنان و جوانان مبارز

ما اعضاي کميته مرکـزي حـزب        
کمونيست کارگري چپ عراق دسـتـان       
شما مبارزين را ميفشاريم و با تـمـام         
توان از اعتراض انقالبـي تـان عـلـيـه             
حاکميت ميليشايي، قـومـي، ديـنـي         

ما در صفوف .  فاسد حمايت ميکنيم 
شما هستيم و دوشـادوش شـمـا، در             
ميان جمعهايتان، پلميکهاي مدني و     
جنبش سکوالرتان در ميدان تحـريـر،       
در خيابانهاي شهرهاي عراق ايستاده     
ايم و در پيشبرد هر قدم از اين خيزش 

 . عظيم ميليوني با شما هستيم
اين حزب از ابتداي تـاسـيـس تـا            
کنون نقد عميقي از نيروهاي ديـنـي،         
طايفه اي و قـومـي داشـتـه و بـارهـا                 
گفته ايم که اينها بجز خانه خـرابـي و           
تحميل هويت جعلي و غير انساني بر 
جــامــعــه چــيــز ديــگــري بــه ارمــغــان          

سالهـاسـت کـه حـزب         .  نخواهند آورد 
ما فراخوان سکوالريزم، جدايـي ديـن        
از دولت، از آموزش و پرورش و امور         

. قضـــايـــي را اعـــالم کـــرده اســـت             
سالهاست حزب ما ميگويد حاکميت 
ــومــي                  ــه اســالمــي و ق دار و دســت
حاکمـيـتـي عـقـب مـانـده اسـت، بـا                  
تحميل هـويـت ديـنـي و طـايـفـه اي                 
ســرنــوشــت شــهــرونــدان را بــه بــازي            
ميگيرد، براي اينـکـه بـه حـاکـمـيـت              

. دزدي، غارت و فسادش ادامه دهـد       
شــمــا امــروز بــا دقــت ايــن اهــداف              
انــقــالبــي را در شــعــارهــايــتــان،                 

سکوالريزم، سکوالريزم، نه سني نـه       " 
با نام دين دزدان غارتـمـان       " و  "  شيعي
، بـرجسـتـه      " نه به تجار دين" و "  کردند

ما شعارها .  کرده و آنرا ابراز ميکنيد   
و اهداف شـمـا را مـتـعـلـق بـه خـود                   
ميدانيم و همچون شما از آن حفاظـت      
ميکـنـيـم و بـراي تـحـقـق آن تـالش                   

الزم است همگي با هـم      .  خواهيم کرد 
اين شعارها را عميقتر و همه جـانـبـه           
تر جهت تحقق دنيايي بهتر براي نسل 
امروز و نسلهاي آيـنـده، در تـمـامـي              
گوشه و زواياي زنـدگـي اجـتـمـاعـي،             
سياسي و اقتصادي مـردم در عـراق           

 . گسترش دهيم
در تمامي ادبيات حزب گفته ايـم   
ــمــان مضــحــکــه اي                 ــارل ــن پ ــه اي ک
کاريکاتوي است که نـه نـمـايـنـدگـان             
مردم بلکه ترکيبي از سران ميليشاي      
. ديني و قبيله اي آنرا بوجود آورده اند

اين پارلمان قادر نيست نماينده تمدن       
و تجددخواهي شما باشد، انتخـابـات       
هايشان مضحکه است، امـروز تـوده        
هاي ميـلـيـونـي مـردم عـراق فـريـاد                 
ميزنند واعالم ميکنند که پارلمان و       

مـردم  .  قوانين آن بـايـد بـاطـل شـود             
عراق اعـالم کـرده انـد کـه خـواهـان                 
قوانين سکوالر و حکـومـتـي مـدنـي           
متکي بر برابري شهروندان و بـرابـري          
زن و مرد، لغو مجازات اعدام و ارائه    

 . خدمات و رفاه اجتماعي هستند
ما اعالم ميکنـيـم کـه بـا شـمـا               
ــه                   ــي ب ــاب ــي ــت ــراي دس ــم و ب ــي هســت
خواستهايتـان بـا تـمـام نـيـرو، بـراي                 
پيروزي حرکت توده اي و عطيم شمـا،     
براي برقراري جامـعـه اي مـتـفـاوت،            
برابر، آزاد، سکوالر، امروزي و مرفـه        

 . تالش خواهيم کرد
ما با تمام قوا از توده مـعـتـرض           
ميليوني حمايت ميکنيم و در مقابل 
اين حکومت عـقـب مـانـده شـمـا را                
فراخوان ميدهيم بـراي سـازمـانـدهـي         
صفوف خود در کميته هاي مسـتـقـل         
در محالت و در محلهـاي کـار بـراي           
تامين خـدمـات و اتـکـا بـه خـود و                  
انـتــخـاب نــمـايــنــدگـان در مـجــامــع            
عمومي و برپا کردن شـوراهـاي تـوده          
اي براي اداره امـور زنـدگـي خـود در             

مــکــان حــاکــمــيــت دارودســتــه هــاي        
ميليشياي ديني، قومـي و دزدهـاي         

اجازه ندهيـد کـه حـاکـمـان بـا             .  حاکم
عمامه و بي عمامه با حـرکـت شـمـا             

آنان را از صـفـوف خـود            . بازي کنند 
ــار                ــيــرون کــنــيــد و مــدام خــواســت ب
سکوالريـزم، تـمـدن، بـرابـري و رفـاه                
شويد و به کـمـتـر از ايـن خـواسـتـهـا                  

 .رضايت ندهيد
حزب کمونـيـسـت کـارگـري چـپ            
عــراق دوشــادوش شــمــا بــراي درهــم          
شکستن سانسور حرکت شما تـوسـط       
رسانه هاي خبري جـهـانـي و داخـلـي             

رسانه ها ميخـواهـنـد      .  تالش ميکند 
اينگونه وانمود کنند که خيزش شـمـا         
گويا  دعوا بين نيروهاي ميليشيايـي     
و مراجع ديني دسته جات مختـلـفـي          
اســت کــه ســالــهــاي طــوالنــي بــانــي           
کشتار، از هم پاشاندن شيرازه جامعه      
و غرق کردن انسانيت در باطالق بوده    

خــيــزش تــوده اي مــردم عــراق           .  انــد
خواستار نان، آزادي و کرامت انساني   

خيزشي نيست که بخواهد ايـن      .  است
خــار و خــاشــاک را ســر جــاي خــود               
بگذارد بلکه ميخواهد آنرا بـه زبـالـه           

 . دان تاريخ بيندازد
مــا بــا تــمــام تــوان خــود تــالش            
خواهيم کرد حقايقي که در عـراق در          
جريان اسـت را مـنـعـکـس کـنـيـم و                  

تقابل با هر تالشي که بخـواهـد         براي  
عليه شما به طـرح و تـوطـئـه دسـت                
ببرد، صداي مردم آزاديخواه را بـراي        
جلب همبستگي به گـوش نـيـروهـاي           

 .متمدن جهان برسانيم
 پيروز باد 

 !خيزش توده انقالبي عراق
 !نه شيعي، نه سني، سکوالريسم
پلنوم نهم حزب کمونيست 

 کارگري چپ عراق 
 ٢٠١٥  اوت ٢٩ 

ــري             ــگــي ــي ــراي پ ــان ب ــم ــل مــع
 مـهـر در       ۱۳ خواستهـايشـان روز       

تهران و شهرسـتـانـهـا فـراخـوان بـه              
تجمعات .  تجمع اعتراضي داده اند 

 تا ۱۰ معلمان قرار است از ساعت    
 صـبـح در تـهـران در مـقـابـل                  ۱۲ 

ــرورش و در                وزارت آمــوزش و پ
شـهـرســتـانـهــا در مــقـابـل ادارات             

. آمــوزش و پــرورش بــرگــزار شــود         
آزادي معلمان زنـدانـي اسـمـاعـيـل          
عبدي، رسول بداغي، عـلـي اکـبـر           
بــاغــانــي، عــبــدالــرضــا قــنــبــري،         
عليرضا هاشمب، محمدرضا نيـک     
نژاد و مـهـدي بـهـلـولـي، افـزايـش                
حقوق باالتر از خـط فـقـر، بـهـبـود              
وضعيت بيمـه، اسـتـخـدام رسـمـي            
معلمان پيماني، تحصيل رايـگـان،      
پـايـان دادن بـه خصـوصـي سـازي               
مدارس، بازسازي مدارس تخريبي    
و امــن شــدن مــدارس و ارتــقــاء              
کيفيت آموزشي از جملـه خـواسـت       

 . هاي معلمان است
اعتراضات سراسري معـلـمـان      

که دوره جديدي را از اواخـر ديـمـاه           
 شــروع کــرده اســت،        ١٣٩٣ ســال   

فضاي تازه اي در ايران ايجاد کـرده        
اين مبارزه اي اسـت عـلـيـه           . است

ــري و             ــراب ــاب ــيــحــقــوقــي، ن فــقــر، ب
تبعيضات اقتصادي و اجـتـمـاعـي        
عميقي که جمـهـوري اسـالمـي بـه            
اکـثــريــت مـردم تــحــمـيــل کــرده و            
شايسته است که از جـانـب عـمـوم            

مردم قاطعانه مورد حمـايـت قـرار         
يــکــي از خــواســت هــاي           .  گــيــرد 

معلمان آزادي هـمـکـاران زنـدانـي            
آنها است و جـا دارد کـه خـانـواده               
هاي زندانيان سـيـاسـي و خـانـواده            
صدها هزار نفر که اعضاي خانواده    
هايشان در زندان، تحت شـرايـطـي          
بشدت غير انساني مورد محاکمـه      
قرار ميگيرند و شـرايـطـي بشـدت           
غير انساني به آنها تـحـمـيـل شـده             
اسـت، از ايــن خـواســت و از کــل               

. مبارزات معلمان پشتيباني کنند   
خواست هاي مـعـلـمـان و در راس             
آنهـا خـواسـت تـحـصـيـل رايـگـان                
بيشتـريـن زمـيـنـه را بـراي جـلـب                 
همبستگي مردم فراهم ميـکـنـد و         
معلمان ميتوانند نقش مهـمـي در        
به ميدان آوردن ميليون ها خانـواده   

 . دانش آموز ايفا کنند
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري       
قاطـعـانـه از مـبـارزات مـعـلـمـان                
حــمــايــت مــيــکــنــد و کــارگــران،            
بازنشستگان، دانشجويان، جوانـان    
و زنان و کليه خانواده هـاي دانـش            
آموزان را به حمايت از معـلـمـان و           
خواست هاي آنها و حضور فعال در 
تجمعات اعتـراضـي آنـهـا در روز            

 .  مهرماه فراميخواند۱۳ 
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ١٣٩٤  شهريور ۱۰ 

 ۲۰۱۵  سپتامبر ۱  

 ! فراخوان به مردم انقالبي عراق           
 ! از طرف پلنوم نهم حزب کمونيست کارگري چپ عراق                

 !  روز تجمع سراسري معلمان         مهر    ١٣ 
 !  در حمايت از معلمان، در حمايت از دانش آموزان                     

بود و هراسان توضيح مـيـدادم کـه          
حرفمو قطـع کـرد و گـفـت قـبـض                
گرفتي گـفـتـم االن مـيـيـرم لـطـفـا                 
معاينه کنيد اما دکتر نيشـخـنـدي     
زد و گفت اول بـفـرمـايـيـد قـبـض                
بـگـيـريــد گـفـتــم دکـتـر بـچـه داره                  
ميميره گفت مرگ دست خـداسـت        

اگـر ايـن       .اول برو قبض رو بـگـيـر     
دکتر کرد نبود ميگـفـتـم تـقـصـيـر             
دولت و نظام پزشکيه اما دخترمـو       
برداشتم و ميخـوام بـرگـردم خـونـه            
بمـيـره بـهـتـره تـا چـنـيـن دکـتـري                    

مـرگ بـر       .معايـنـه گـرش بـاشـد         
آنانکه شرافـت و انسـانـيـت را در              

 ". خود زنده نگه نداشتند
ما ميگوييم؛ پـزشـک مـعـالـج          
ميتوانست و ميبايست قبل از هر       
تسويه حساب و ارائه قـبـض ورود          

به بيمارستان به وظـايـف انسـانـي           
خود و مسئوليتش، انـجـام فـوري          
معالجات پزشکي و نجات کـودک       

و امــا مــا     .  از تــب، مــيــپــرداخــت    
ميگوييم؛ اين نظام پزشکي و نظام      
جـمـهــوري اسـالمــي هسـتــنـد کــه             
مسبب عدم ايمني بـيـمـاران شـده           

 . است
امکانات پزشکـي، ويـزيـت و          
رسيدگي فـوري بـه مـريـض بـايـد               

طـب و خـدمـات        .   رايگـان بـاشـد     
بــهــداشــتــي و پــزشــکــي رايــگــان،         

. مناسب، و در دسترس براى هـمـه       
معاينه منـظـم و واکسـيـنـاسـيـون             

تضمين برخورداري . کامل کودکان
همه کودکان از يـک رژيـم غـذايـي             
کافي و مناسب مستقل از سـطـح        
درآمد خانواده، مـنـطـقـه و مـحـل            

 ... دولت و نظام پزشکي        

ريشه کن کردن بيمـاري  .  اقامت و غيره  
هاي اپيدميک و عفوني ناشي از عـدم          
سالمت محيط زيست، معاينه منظـم      
همه شهروندان در برابـر بـيـمـاري هـاي           
قلبي، سرطـان هـاي رايـج و بـيـمـاري                
هايي که تشخيص بـه مـوقـع آنـهـا در             
درمان و تخفيف عوارض آنها حـيـاتـي         

گسترش و بـهـبـود جـدي سـطـح           .  است

بهداشت عمومي، اطالعات پزشکي و     
ــه      ــتـــي عـــامـ ــتـــرش و     .  بـــهـــداشـ گسـ

سـازمـانـدهـي امـکـانـات پـزشـکـي و                 
درماني به نحوي که دسترسي فوري به        
طبيـب و دارو و درمـان بـراي کـلـيـه                    

 .  ساکنين کشور آسان باشد
   ١٣٩٤  شهريور ١٥ 

 ٢٠١٥  سپتامبر ٦  

 

 
 امکانات پزشکي،      

 .   ويزيت و رسيدگي فوري به مريض بايد رايگان باشد             
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محمود بهشتي سخنگوي کانون      

 .صنفي معلمان ايران بازداشت شد     

به نقل از سـايـت حـقـوق مـعـلـم                
کارگر؛ پانزدهم شهريورماه مـحـمـود        
بهشتي لنگرودي از اعضـاي هـيـات         
مديره کانون صنفي معلمان ايران بـا        
مراجعه ماموران امنيتي در منزلش     

بنا بر اخبار رسـيـده از         . بازداشت شد 
خانواده اين عضو ارشد کـانـون هـاي          
صنفي معلمـان مـامـوران بـا حـکـم              
شعبه دو بازپرسي اوين اقدام به ورود      
وتفتيش منزل وضيط برخي وسـايـل         

تاريخ حکـم   . موجود در خانه کرده اند    
بازداشت مربوط به پنجم مـردادمـاه        
بوده و هيچ اطالعي از نهاد بازداشت 
کننده و محـل نـگـهـداري ايشـان در             

اين درحـالـي اسـت کـه           . دست نيست 
اين عضو ارشد کانون ديروز درجلسه       
اي مشـنـرک مـيـان کـانـون صـنـفـي                  
معلمـان و نـوبـخـت مـعـاون ريـيـس                 
جمهور حضور يافته و گـزارشـاتـي از          
مشکالت صنفي مـعـلـمـان را ارائـه            

 .داده بود

  

شايان ذکر است درتاريخ نهم شهريور      
ماه نيز دوعضو ديگر کانون صـنـفـي         
معلمان محمدرضا نيکنژاد و مهدي      
بهلولي با حکم همين شعبه بازداشت     

درحـال حـاضـر      . و روانه زنـدان شـدنـد       
عالوه بـر ايـن سـه نـفـر عـلـي اکـبـر                     
باغاني ،اسماعـيـل عـبـدي و رسـول             
بداقي از ديگر اعضاي کانون صنفـي      

 . معلمان در زندان به سر مي برند
 

 من مادر هستم و نه پدر  
دردنامه يـک    !   برگرفته از تلگرام  

ســالم دوســتــان    .  مــادر از ســنــنــدج      
دلم پره، امروز صـبـح   .  روزتون به خير  

لبريز از خشم شدم از زن بودنم در اين     
ديار که کمترين بها رو بـه زن مـيـدن             
دلگيرم،از ديروز دنبال گرفتن پـرونـده       

!!!!!دخترم از يکي از مدارس خـاص       
جهت ثـبـت نـام در يـکـي ديـگـر از                   

مدارس خاص افتادم بهانه هاشون رو  
برطرف کردم و بـه مـرحلـه تـحـويـل                 
پرونده رسيدم که متوجه شـدم بـهـانـه           
ديگري در چنتـه دارنـد کـه قـادر بـه                
برطرف کردنش نيستم آن هم ايـن کـه          

، و   !!!! مـن مــادر هســتـم و نــه پـدر             
پرونده را به مادر تحويـل نـمـيـدهـنـد          
قانون اجازه نميدهد چون ولـي دانـش         

ظلم !!!!!!!!!!  آموز پدر اوست نه مادر 
تا چـه حـد؟ حـال اگـر پـدري بـه هـر                     
دليلي در دسترس نباشد جد پدري يا        
عمو ميتواند اين کار را بـکـنـد امـا             
ــارت                 ــقـ ــاس حـ ــدا احسـ ــادر ابـ مـ
کردم،خورد شدم و در خودم شکستم،      
قوانين را ميدانم و ميشناسم اما تـا         
خودت با آن رو به رو نشوي نميـدانـي          
چه رنجي دارد تحقير قانوني، پرسش      
من اينه گرچه ميدانم تکراري است و       
بارها گفته شده اما بي فايده، چگونه       
است که زن ميتواند مسؤليت بسيـار      
خطير تربيت را بر عهده داشته بـاشـد         
اما صالحيت ندارد پرونـده فـرزنـدش         
را تحويل بـگـيـرد،صـالحـيـت نـدارد             
ــرعــهــده            ســرپــرســتــي فــرزنــدش را ب
بگيرد،صالحيت نـدارد بـدون کسـب         
اجازه از همسر يا پـدرش پـاسـپـورت          

........ داشته باشد، صالحيت ندارد  
وان    دل تنگم از زن بودنم، مـن يـک ر          

شناسم و از نظـر عـلـمـي صـالحـيـت               
ارائه خدمات روان شناسي و مشاوره      
به مردم را دارم اما حق ندارم پـرونـده        
فرزندم را داشته باشم،من يک معلمـم       
و صــالحــيــت دارم در مــورد دانــش           
آموزانم وظايف تعليم و تربيتي انجام 
دهم اما صالحـيـت نـدارم در مـورد             
فــرزنــدم بــدون اذن پــدرش هــيــچ                  
تصميمي بگيرم،من يک مادر هستـم      
صالحيت دارم قواي جسمي و ذهنـي       
فرزندم را پرورش دهم اما صـالحـيـت     
نگهداري و حضانت فرزندم را نـدارم،        
ــمــام ايــن                  ــيــايــد و ت ــکــي ب کــاش ي
صالحيتها را هـم از مـن بـگـيـرد و                 

اجازه ندهد مادر يـا مـعـلـم يـا روان               
بـاشـم   ........  شناس يا حقوق دان و      

که در ايـن هـمـه تـنـاقـض احسـاس                  
خفگي نکنم،به يک باره حق حيات رو    
هم از ما زنان بـگـيـريـد کـه خـالص                
شويم از اين همه تحقير، توجيـه هـاو          
بهانه هـاي مـخـتـلـف قـوانـيـن ضـد                  
انساني را نيک ميدانم هيچ کدام قادر 
به توجيه ظلمي که در جامعه مـا بـه           
انسان و نـه فـقـط بـه زن رواداشـتـه                   
ميشود نيستند، مـعـتـقـدم قـوانـيـن             
حقوقي ما انسان را و نه فـقـط زن را            
در حد موجوداتي صرفا مـادي و در          
حد يک حيوان پايين آورده و کمتـريـن          
ارزش انساني در آنها ديده نميـشـود،        
اي کاش ميشد انساني بينديشـيـم و         
قوانينمان را بر مبنـاي ارزش انسـان          

بـبـخـشـيــد     ............ تـدويـن کـنـيـم       
دوســتــان فــقــط خــواســتــم يــکــي از           
کوچکترين رنجـهـاي زن بـودن را بـا              
دوستان سايبريم بـه اشـتـراک بـذارم،            

 .شاد باشيد
 

نارضايتي مردم سنندج از لغو    
مجوز گرامبداشت از جالالدين       

 ملکشاه شاعر و نويسنده  
سوم سپتامبر؛ مسئـولـيـن رژيـم         
جمهوري اسالمـي بـا لـغـو  مـجـوز                
ــن               ــدي ــيــل از جــالال ــجــل ــزاري ت ــرگ ب
ملکشاه، مـوجـبـات نـارضـايـتـي و              
اعتراض مردم در سنندج را مـوجـب         

 .  شد
 

حقوق   ماه  ٣ عدم پرداخت    
آسفالت و   کارگران شاغل در بخش     

 تعمير و مرمت جاده ها و   
 خيابانهاي مهاباد 

کارفرماي شـرکـت پـيـمـانـکـاري           
مـاه اسـت کـه        ٣ شهـرداري مـهـابـاد         

دستمزدهاي کارگران شاغل در بخش   
آسفالت شهرداري را پرداخـت نـکـرده         

کارگـران شـاغـل در بـخـش              . است
آسفالت و تعمير و مرمت جاده هـا و         
خيابانهاي مهابـاد کـه در سـه گـروه              

 ٣  نفره مشغول به کـارهسـتـنـد،            ١٥ 
ماه است که هيچگونه حقوق و حـتـي    

. مساعده اي هم دريافت نـکـرده انـد          
کــارفــرمــاي شــرکــت بــا وعــده هــاي          
توخالي از پرداخت معـوقـات مـزدي         

  .کارگران امتناع مي ورزد

 
مردم عراق عليه فقر و گرسنگي   

و همچنين جنگ هاي قومي ــ    
 !مذهبي به پا خاسته اند 

 همچنـان   !کارگران و زحمتکشان  
که خود مي دانيد،ابعاد خشـنـوت و          
کشتار در کشورهايي نـظـيـر عـراق،           

رو بـه    ...  سوريه، يمن، افغانستان و      
گسترش نهـاده و مـوجـبـات فـقـر و                 
فالکت و آوارگي بيش از پيـش مـردم       
اين مناطق و کشورها را فراهم آورده    

 صاحبان سرمايه و دولت هاي . است
مدافع آنان در اين کشورها، براي رفع    
بحران هاي فزاينده اي که دامـنـگـيـر           
اين کشـورهـا شـده اسـت و در ايـن                  
رابطه، افزايش بي حساب و نجـومـي        
نرخ سود و سرمايه اي که از قبل بهره  
کشي کارگران و توده هاي تحت ستـم       
و استثمار مردم اين کشورها انباشت   
مي کند، از هيچ ستم و جنـايـتـي در        
حق آنان روي گردان نبوده و از همه ي         
ابزارها و وسايل سرکوب و خشونـت،       
ازجمله کشتار دستجمعي مردم بـهـره     
مي گيرد، تا شرايط را براي تشـديـد           
اســتــثــمــار کــارگــران از يــک ســو و              
سوداندوزي و انباشت بيش از پـيـش          

سرمايه داران و    .  سرمايه مهيا نمايد  
ــ اعم از بخش         دولت هاي حامي آنان 
ــ در ايــن                  خصــوصــي و دولــتــي  ــــ
کشورها، همه نيروهاي قـوم پـرسـت،         
ناسيوناليست، مذهـبـي و خشـونـت          
طلب را بسـيـج نـمـوده، تـا بـا بـهـره                   
جستن از نقاط ضعف و پـراکـنـدگـي           
توده هاي مردم، تـمـامـي مـنـابـع و                
ذخاير کشور را بـه تـاراج بـرده و در               
بانک ها و مراکـز مـالـي کشـورهـاي             

. بزرگ سرمايـه داري ذخـيـره کـنـنـد             
بدون شک در ميان اقشار و طـبـقـات           
تحت ستم و استثـمـار مـردم هـمـانـا              
کارگران که بار اصـلـي مشـکـالت و            
نابساماني هاي اين کشورها بر دوش 
آن ها گذاشته شده بيـش از هـمـه بـا                
مشکالت و معضالت ايـن جـوامـع           
درگــيــر هســتــنــد و ايــن فشــارهــا و            

. تضييقات را تـحـمـل مـي نـمـايـنـد              
طبيعي است که چنين شـرايـطـي در           
مرتبه نخست و بيش از هرچيز و هـر          
کس به ضرر کارگران خـواهـد بـود و             
آثار و نتايج ويرانگر و خانمان برانداز       
آن دامــن طــبـقــه کــارگـر را خــواهــد             

 خوشبختانه در هفته ها و روز  .گرفت
هاي اخيـر شـاهـد مـوج اعـتـراضـي               
مــردم گــرســنــه و فــقــر زده در ايــن                
کشورها و بـه ويـژه در کشـور عـراق               

براساس آنچه در اين روز ها  .  بوده ايم 
شاهد آن بوده ايم،حکومت عـراق در         
بسياري از شهرهـاي ايـن کشـور، از            
جمله بغداد، نجف، خانقـيـن، بصـره،         

بـا اعـتـراض و        ...  کوت، عـمـاره و         
تظاهرات و فرياد رهـايـي از فـقـر و                

سيه روزي و بي حقوقي و کمبـود آب        
و بـرق و بـيـکـاري و عـدم پـرداخـت                   

مـواجـه   . . .  دستمزدهاي کارگران و     
بوده که  به سهم خـود نشـان از بـاال                
رفتن نسبي سطح آگاهـي تـوده هـاي         
مردم و آشنايي با حـقـوق و مـنـافـع               

بدون شک سرمايه داران و      .  خود دارد 
دولت هاي مدافع آنان براي هـمـيـشـه          
قادر نخواهند بود تا با تقويـت حـس          
ناسيوناليستي کارگران و تـوده هـاي         
به جان آمده مردم  و گسيل آنـان  بـه         
مسلخ تخاصمات منطقه اي و جنگ  
ــ مذهبي، آنان را بفريبند   هاي قومي 
و از مسير درست مبارزه و اعتـراض        

تـا آن    .  عليه سرمايه منحرف نماينـد    
جا که هم اينک بـارقـه هـاي حـرکـت                
هاي اعتراضي و حق طـلـبـانـه مـردم            
عليه تحميل ستم و بـي حـقـوقـي در              
عراق آشکار شده و کارگـران و مـردم         
اين ديار خـواهـان پـاسـخ گـويـي بـه                 
نيازهاي واقعي خود که چيزي جز نان      
و آزادي نيست دست بـه اعـتـراض و            

 کميـتـه هـمـاهـنـگـي           .مبارزه زده اند  
براي کمـک بـه ايـجـاد تشـکـل هـاي                 
کارگري به نوبه ي خود از خواست ها        
و مطالبات برحق و انساني کـارگـران         
و توده هاي زحمـتـکـش و رنـج ديـده               
مردم حمايت کرده و از همه کـارگـران         
و مردم آزادي خواه و عـدالـت طـلـب            
جامعه  مي خواهد که از هـم طـبـقـه             
اي هايشان در کشورعراق پشتيبانـي      
نموده و به سهم خود، فرياد اعتـراض        
و حق طلبي آنان را عليه ظلم و سـتـم        
سرمايه و سـرمـايـه داران بـه گـوش                

چرا که براي پـايـان     .  جهانيان برسانند 
دادن به استثمار و سـتـم سـرمـايـه و               
جنايات و کشتـارهـاي کـور و لـجـام             
گسيخته استثمارگران و گـروه هـا و            
ــ مذهبي اين قبـيـل          فرقه هاي قومي 
کشورها، از جمله کشور همسايه مـا      
عراق، راهي جز اعتـراض و مـبـارزه           
متحد و متـشـکـل کـارگـران و تـوده              
هاي زحمتکش مردم وجود نداشته و       

به باور ما تنها موج ميليوني      .  ندارد
و گسترده کـارگـران و تـوده هـاي بـه                
ستوه آمده ي مردم  قادر خواهد بـود          
که از کشتار و جنايت هـاي هـر روزه         
ي حاکمان و گـروه هـاي آدم کـش و                
جنايتکار جلو گيري نمايد و بـه ايـن           
قبيل اعـمـال و اقـدامـات آن پـايـان                

  .دهد
 

کميته هماهنگي براي کمک به  
 ايجاد تشکل هاي کارگري

  ١٣٩٤  / ٦  /١٥ 
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چندين هفته است که مـا شـاهـد           
تظاهرات و اعتراضات گسترده مردم     
آزاديــخــواه عــراق عــلــيــه حــکــومــت         
اسالمي و قوم پرست فـاسـد در ايـن             

ايــن اعــتــراضــات     .  کشــور هســتــيــم   
محدود به يک شـهـر و يـک مـنـطـقـه                 

چند صد نفره يـا چـنـد هـزار             .  نيست
يک تظاهرات مـيـلـيـونـي      . نفره نيست 

است و هفـتـه هـاسـت در شـهـرهـاي                
بزرگ و کـوچـک ايـن کشـور جـريـان                 

در گوشه دور افتاده اي نـيـسـت    .  دارد
که کسـي بـه آن دسـتـرسـي نـداشـتـه                  

ــاشــد  ــب             .  ب ــل در عــراق اســت، در ق
: شـهـرهـاي مـهـم عـراق          .  خاورميانـه 

بغداد، بصره، ناصريه، عـمـاره، حلـه،        
نجف، کربال، بـعـقـوبـه و ديـوانـيـه و                
بسياري شهرهاي ديـگـر شـاهـد ايـن             
اعتراضات در گرمـاي سـوزان عـراق          

شعارها و مطالباتش انساني و . است
ــه اســت      ــه کــل     .  آزاديــخــواهــان ــي عــل

حکومت اسـالمـي قـومـي و عـلـيـه               
دستجات فعال مـايشـاء اسـالمـي و           

خواسـتـار يـک      .  تجار فاسد دين است   
نـه  . " حکومت سکوالر در عراق است    

، " شـيـعــي، نــه سـنــي، ســکـوالريسـم           
نان، آزادي، دولت " ، "مدني، نه ديني" 

، در محور اين شـعـارهـا قـرار        " مدني
 . دارد

اما در طرف ديگر، در آنـجـا کـه           
گذاشـتـه انـد،      "  جهان آزاد"نام خود را  

در دنياي دمکراسي غربي، در آنـجـا         
بر رسانه ها در " سانسوري"که از قرار 

کار نيست، ولي فقيه و ديـکـتـاتـوري        
فردي در کار نيست، آنجا که بخـاطـر         
بيان و ابراز عقـيـده، انسـانـهـا را در                
اوين و گوهردشت زنداني و شکـنـجـه         
نــمــيــکــنــنــد، درآنــجــا نــيــز ســکــوت         

نه خبري از اين  .  مرگباري حاکم است  
اعتراضات بچشم ميخورد، نه گوشـه    
اي از اين اعتراضات در رسانـه هـاي          
حاکم منعکس ميشود و نـه بـحـثـي            

ــحــوالت صــورت              ــن ت ــرامــون اي ــي پ
نه رسانه هاي فارسـي زبـان      .  ميگيرد

دولتي بي بي سي و صداي آمريکا و         
دويچه وله و يورو نـيـوز و نـه رسـانـه                

مانند سـي ان ان و        "  خصوصي"هاي  
ان بي سي در باره اين رويدادها حرفي 
ميزنند و يـا خـبـر آن را مـنـعـکـس                   

چـرا؟ چـه مـنـافـعـي ايـن              .  ميکـنـنـد   
سکوت بيشرمانه رسانه هاي جهانـي      

 را توجيه ميکند؟
واقعيت اين اسـت کـه آنـچـه در              
ــم اســت در درجــه اول                  عــراق حــاک

حـکـومـت    .  دستپخت همين ها اسـت    
قـومـي عـراق را هـيـات              -اسالمي   

حاکمه آمريکا و متحدينش در نـاتـو         
اينها بودند کـه شـالـوده      .  شکل دادند 

هاي حکومتي کنوني را با مـاتـريـال        
اسالم و فرقه هاي کثيف اسـالمـي و           
قومي و قبيله اي درست کردند و بـه           
اسم دمکراسي به مردم عـراق حـقـنـه         

بي دليـل نـيـسـت زمـانـيـکـه              .  کردند
مــردم عــلــيــه ايــن مــجــمــوعــه بــپــا            

بـه حـکـومـت       "  نـه " ميخيزند و فرياد     
ديني و قـومـي فضـاي عـراق را پـر                 
ميکند، آنها را سکوت مرگـبـار فـرا           

گـويـا   .  نيسـت "  خبري" گويا . ميگيرد
 . نيست" اعتراضي"

اين سکوت و ايـن سـانسـور در             
عين حال افشاگـر مـاهـيـت و نـقـش               
رسانه ها در همسويي و هم خطـي بـا      
سيـاسـتـهـاي هـيـاتـهـاي حـاکـمـه از                  
يکطرف و از طرف ديگر نشانـدهـنـده        
نقش اين ارگانهـا در کـنـتـرل افـکـار               

ايـن  .  عمومي در ايـن جـوامـع اسـت           
. رسانه ها ابزار پخش حقايق نيستنـد      

برعکس دروغ گفتن، تحريف حقايق،     
وارونه جلوه دادن واقعيات، حـرف در        
دهان مردم گذاشتن، تخصص واقعي     

رسـانـه هـاي      .  ژورناليسم رسمي است  
رسمي عالوه بر اينکه بخـشـهـايـي از        
يک صنعت عظيم سود آور سـرمـايـه           

داري حاکم هستند، در عين حـال در       
کنار ارتش و دادگاهها و سـايـر ابـزار          
مستقيم سرکوب طبقه حاکمه، نـقـش    
مهمي در کنترل افکار عمـومـي، در         
توجيه وضعيت ضد انساني حاکم بـر        
بشر امروز، در موجه قـلـمـداد کـردن            
اين مناسـبـات در ذهـن تـوده هـاي                
مردم و در بر حذر داشتن فرودستان و    
محرومين جامعه از شـورش عـلـيـه            

در .  اين مناسـبـات ايـفـا مـيـکـنـنـد              
اينجا اگرچه سانسور مستقيما عمـل      
نکند، منافع و سياستها و مصـالـح          
عمومي طبقه حـاکـمـه در اشـکـالـي             
پيچـيـده و امـروزي جـامـعـه را زيـر                  
بمباران تبليغاتي و سياسي خود قرار      

سـکـوت در     .  ميدهد و عمل ميکـنـد    
قــبــال اعــتــراضــات تــاريــخــي مــردم        
ستـمـديـده عـراق مـحـصـول مـنـافـع                 

 . طبقاتي آنها است
اما خوشبختانه دنياي حاضر در      
عين حال دنياي در هم شکسته شـدن      
کنترل انحصاري طـبـقـه حـاکـمـه بـر               

دنـيـاي ايـنـتـرنـت و           .  رسانه ها اسـت   
فيس بوک و توييتـر و مـاهـواره هـا،              
دنياي صدهاهزار خبرنگـار مـردمـي        

 . است
 

 مردم آزاديخواه 
سکـوت رسـانـه هـاي حـاکـم در               
ــات                 ــراضـ ــتـ ــال اعـ ــبـ ــرب در قـ غـ
آزاديخواهانه مردم عراق را بـايـد بـا            

. تالش همه جانبـه در هـم شـکـسـت             
مردم بـپـاخـواسـتـه عـراق نـيـازمـنـد                
وسيعترين حمايت هاي بين الـمـلـلـي          

اخـبـار   .  از آنها حمايت کنيد   !  هستند
ــان هــاي               ــه زب اعــتــراضــاتشــان را ب
مختلف تـرجـمـه کـنـيـد و بـه گـوش                  

بـه سـکـوت      .  افکار عمومي برسانيـد   
رسانه ها اعتراض کنيد و سـيـاسـت            
کثيف دول غربي در قبال مردم عـراق      
و در هـمـسـويـي بـا دولـت اسـالمـي                 
قومي و مرتجعين اسـالمـي در ايـن           

. کشور را تا ميتوانـيـد افشـا کـنـيـد              
مبارزه مردم عراق عليه جهنـمـي کـه       
سالها است بر مردم حاکم کـرده انـد،           
شايسته حمـايـت گـرم مـردم آزاده و              

 . انساندوست در سراسر جهان است
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 ۱۳۹۴  شهريور ۱۱ 
 ۲۰۱۵  سپتامبر ٢ 

 

 

 
سکوت رسانه هاي حاکم در غرب در قبال اعتراضات آزاديخواهانه مردم عراق را                            

 . بايد با تالش همه جانبه در هم شکست            

) ۴ ١٣٩ شـهـريـور      ١٣ خبـر    (  
طرح ممنوعيت اشتـغـال کـارگـران         

 افعانستاني در تهران
 

نژاد مـديـرکـل تـعـاون،           احمد لطفي 
کار و رفاه اجتماعي استـان تـهـران          
ــه                ــري از ب ــوگــي ــاره طــرح جــل درب
کارگيري اتباع غير مـجـاز افـغـان           

هـدف از اجـراي ايـن          ” :  گفته است 
هاي شغلـي     طرح صيانت از فرصت   

براي کارجويان ايراني و جلـوگـيـري        
از اشتغال بکار اتباع غـيـر مـجـاز           

اين طرح به صـورت      .  خارجي است 
مـداوم و بـا تـالش چـنـد گـروه از                   
بازرسان کار ايـن اداره کـل جـهـت             
شناسايي شاغلين اتـبـاع خـارجـي         

عموماً اتـبـاع کشـور        ( غير مجاز   
در صـنـوف مـنـاطـق          )  افغانستـان 

تهران بزرگ و همچنين در تمـامـي         
شهرستانهاي اين استان اجراء مـي      

 .”شود
دشـمـنــي و افــغـانـي سـتـيــزي             
جمهوري اسالمي سابـقـه طـوالنـي         

دولت و مـجـلـس جـمـهـوري            .  دارد
ــن و                ــي ــوان ــون ق ــن ــاک ــي ت اســالم
دستورالعمل هاي متعددي دربـاره      
ممنوعيت کار شهروندان خـارجـي        

ــرح     .انـــد    تصـــويـــب کـــرده     بـــا طـ
مــمــنــوعــيــت اشــتــغــال کــارگــران        
افغانستاني، نهادهـاي دولـتـي در         

هـدف از    « :  استان تهران گفتـه انـد     
ــت از                 ــان ــرح صــي ــن ط ــراي اي اج

هاي شغلي براي کـارجـويـان         فرصت
ايراني و جلوگيري از اشتغال بـکـار        

. » اتباع غير مجاز خـارجـي اسـت        
ــيــه             ايــن ادعــاي راســيــســتــي عــل
شــهــرونــدان افــغــانــي بــا بــيــکــاري        
ميليوني و عدم فرصت هاي شغلي    

دهـم مـرداد مـاه        .  خوانايـي نـدارد    
سـايــت مــهــر اعـالم کــرده کــه در             
يکسال گذشته در پانزده استـان بـر         
ميزان کارگران بيکـار افـزوده شـده          

حسن روحاني کـه بـا وعـده           .  است
هاي حل بيکاري بر مسنـد قـدرت          
دولت يازدهم نشسته است در حـل        
مساله بـيـکـاري نـاکـام شـده و از                

خبـر داده    “  غول بيکاري ” بازگشت  
چهره فاشيـسـتـي جـمـهـوري          .  است

اســـالمـــي عـــلـــيـــه شـــهـــرونـــدان         
افغانستاني براي مردم در جـهـان،         
اتحاديه هاي کارگري و نـهـادهـاي          

از .  حقوق بشري نـا آشـنـا نـيـسـت             
جمله سازمان ديده بان حقـوق بشـر        

در گزارشي نسبت   ۱۳۹۲  آبان ۲۹ 
 ۳۰۰ به تمديد نشدن اجازه اقامت       

هزار مهاجر افغان ساکن ايـران کـه         
طـرح سـامـانـدهـي اتـبـاع            « طبق   

 داراي ويزا و اجـازه کـار           » خارجي
دهـهـا   .  موقت بودند اعتراض کـرد    

اتــحــاديــه کــارگــري در دهــه هــاي          
گذشـتـه شـديـدا رفـتـار جـمـهـوري                
اسالمي با مهاجـريـن افـغـانـي در            

 .ايران را محکوم کرده اند
 *** 

 خارجي ستيزي جمهوري اسالمي         
 نسان نودينيان

 کدام منافع سکوت بيشرمانه رسانه هاي جهاني                  
 در قبال اعتراضات مردم عراق را توجيه ميکند؟                
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 ما مردم عراق      
 جامعه اي آزاد، برابر         

 و مدني ميخواهيم     
روز پنجشنـبـه سـوم سـپـتـامـبـر              
حــيــدر عــبــادي در يــک کــنــفــرانــس           
مطبوعاتي همچنـان بـه وعـده دادن           
پرداخت بلکه بتواند حضور مـردم در      
روز جــمــعــه چــهــارم ســپــتــامــبــر در           
خيابانها و ميادين شهرهـا را تـحـت           

 . شعاع قرار دهد
مـا مـيـخـواهـيـم         : " حيدر عبادي 

قوانين را تغيير دهيم و اصالح کنيـم         
. و در نهايت به راي مـردم بـگـذاريـم             

دادگاه بايد خـود را اصـالح کـنـد و                
ــد             ــه پــاکســازي فســاد بــزن . دســت ب

خدمات عمومي بايد تـامـيـن شـود           
 ".اما برداشتن فساد ساده نيست

ايــنــهــا هــمــان ســنــخــان وعــده           
سرخرمن عبادي اسـت، تـازگـي هـم            

ناشي از هـراس دولـت حـيـدر           .  ندارد
عبادي از جـمـعـه هـاي اعـتـراضـي                

اما جمله آخـرش بـه واقـعـيـت            .  است
برداشتن فساد سـاده    . " نزديکتر است 

 ."نيست
عبادي ميدانـد روزهـاي جـمـعـه           
حرکت ميليوني مردم معترض عليـه      
فساد حکومتي با قدرت در ميدانهـا      
و خيابانهاي بغداد و ساير شـهـرهـا و       

مـردم  .  استانها حضور پيدا مـيـکـنـد       
وعده هاي عبادي را هيـچـگـاه جـدي        
نگرفته اند و با هر اعترافي از سـوي           
حکـومـت بـه فسـاد و نـابسـامـانـي                 
اقتصادي، سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي،              
مردم قدرت و حقانيت خود را بيشتـر     

 . احساس ميکنند
حــيــدر عــبــادي و ديــگــر دســت          
اندرکاران قومي و ديـنـي شـريـک در            
سيستم حـکـومـت عـراق بـحـدي در              
فساد غوطه ور  هستند کـه عـبـادي            

وقـتـيـکـه     .  هم حل آن را ساده نميداند     
دادگاه عالي عراق از باال تـا پـايـيـن             
غرق در فساد است چگونه مـيـتـوانـد      
با فساد مبارزه کند؟ وقتيکه سيستم    

حکومتي متشکل از انواع بانـدهـاي       
قومي و ديني در فساد غرق هستند،  
چگونه ميتوان چنين فسادي را ريشه      
کن کرد؟ حـکـومـتـي کـه گـنـديـده و                
فساد باشد سر سوزني قـابـل اصـالح         

 .نيست
مردم ستم ديده عراق سالـهـاسـت     
که از وجود سـيـسـتـم فـاسـد قـومـي                
اسالمي و اثرات کشنده آن بر تمامي       
شئون زندگي خود، از فقر و فـالکـت            
گرفته تا جنگ و بمب گـذاري تـحـت           
حاکميت اين باندها جانشـان بـه لـب           

آنـهـا بـدرسـت       .  رسيده و از آن بيزارند    
خواستار ريختن نظام گنديده قـومـي        
اسالمي عراق بـه زبـالـه دان تـاريـخ               

آنها بايد کاري بکنند که بـا        .  هستند
کنار زدن حکومتي که زندگيشـان را        
تباه کرده اسـت و آنـگـونـه کـه خـود                  

حـکـومـت فـاسـد        " خواستار شده اند،   
مـا  " ،   " قومي ديني عراق بـايـد بـرود        

مردم عراق جامعه اي آزاد، بـرابـر و            
اينهـا شـعـارهـا و         "  مدني ميخواهيم 

. خواست هاي فوري مردم عراق است     
عبادي حتي در اجراي اصالحات هـم     

. بنا به اعتراف خودش نـاتـوان اسـت         
. مشکل مردم اما اصالحات نيـسـت    

کل حـکـومـت و  سـاخـتـار قـومـي                   
. اسالمي آن و فساد حاکم بر آن اسـت   

و اين جز با رفتن کل حکومت و دار           
ــي                ــه هــاي اســالمــي عــمــل و دســت

 . نميشود
 ٢٠١٥  سپتامبر ٣ 

 
 آيا بي شرمي      

 سران اين دولتها       
 حد و مرز ميشناسد؟     

بعد از انعـکـاس تصـويـر کـودک            
کـه  "  بـودروم " غرق شـده در سـواحـل            

جــهــان را تــکــان داد و بــه ســمــبــل               
بزرگترين موج پـنـاهـنـدگـي بـعـد از               
جنگ دوم جهاني تبديل شد، هر يـک        
از سران دولتهاي اروپا، کانادا، ترکيه    
و استراليا دسـت بـه تـوجـيـه عـقـب                 

مانده ترين سياستهاي ضـد انسـانـي         
هـر يـک از       .  دولت متبوع خود زدنـد     

آنان در سخن سـرايـي هـاي تـحـقـيـر                
آميز، نژاد پرستانه، ترحم گونه و ضد       
انساني خود کـه بـخـشـي از هـويـت                
طبقه حاکمه است کوشيدنـد خـود را          

 .جلوه دهند" غمخوار"
 

کـمـتـر از      : " ديويد کامرون گـفـت    
کشورهاي ديگر پناهنـده نـپـذيـرفـتـه           
ايم، مـيـکـوشـيـم مـنـبـعـد بـيـشـتـر                    

 "بپذيريم
يکي از مقامات وزارت خـارجـه        

اگر مـيـدانسـتـيـم ايـن           : " کانادا گفت 
واقعه بـراي آالن و خـانـواده اش رخ                
ميدهد آنان را ميپذيرفتيم اما اکنون      

 ". پدر آالن ميتواند به کانادا بيايد
مرکل که االن دارد پناهجويان به 

به : " آلمان را ميپذيرد پيشترگفته بود    
مسلمانان پناه داديم اما آنها به مکه      

 ". نزديکتر بودند
: نخست وزير استراليا گفته است    

دل او بدرد آمـده  " با ديدن تصوير آالن    
 "است

داود اغلو که پليـس و سـيـاسـت           
دولـت مــتـبـوع او در هـمـکــاري بــا                
داعش جان هزاران انسـان را گـرفـتـه            

واقعه تکانده اي بود : "  است ميگويد 
 " بايد از جان مردم حراست کرد

 
شنـيـدن اظـهـارات بـاال تـوسـط              
مهره هاي سيستم گـنـديـده و بـه بـن              
بست رسيده نـظـم و نسـق سـرمـايـه                 
داري کـه سـيـاسـت آنـان خـالـق ايـن                  
تراژدي  انساني است به اندازه کـافـي         

 .تهوع آور و مشمئز کننده است
ايــن لــيــســت بــتــدريــج در حــال           
تکميل شدن است و هر يـک از سـران          
دولتها براي عقب نماندن از قافله بـي      
شرمي طبقه حاکمه و همانند واقـعـه         

ــدو    "  ــاريــس، صــف       "  شــارلــي اب در پ
کشيده اند کـه اوج پسـتـي و رذالـت               
خود و سياستهايشان را تحت عنـوان       

ــدردي "  ــم ــش          "  ه ــاي ــم ــعــرض ن ــه م ب
 .بگذارند

واقعه غـرق شـدن آالن، بـرادر و             
مادرش تنها نمونه بسيار کوچکي از      
يــک تــراژدي بــزرگــتــر در رابــطــه بــا             
فراريان و آوارگان از جـنـگ و خـانـه               
خرابـي اي بـوده اسـت کـه در پـرتـو                   
سياست و منافع دولـتـهـاي مـتـبـوع            
اين عاليجنابـان بـراي صـدهـا هـزار             
انسان در خـاورمـيـانـه بـوجـود آمـده              

طي سالها و مـاهـهـاي اخـيـر            .  است
وقايع تکاندهنده تر از آنـچـه کـه بـر               
سرنـوشـت ايـن کـودک رفـت بـوقـوع                

پيوسته است کـه اگـر تصـاويـر آنـهـا               
ثبت و منتشر مـيـشـد مـيـتـوانسـت             
دنيا را عليه دول فـخـيـمـه غـربـي و                 
پادوهاي اسالمـي آنـان در مـنـطـقـه              

 .بسيج کند
اگر امروز سران ايـن دولـتـهـا بـه             
حرف آمـده انـد و بـا زبـان تـحـقـيـر                     
کامرون، لحن نژادپـرسـتـانـه مـرکـل،           
سرافکندگي تـوام بـا عـرق شـرم بـر                 
پيشاني آن مـقـام کـانـادايـي، تـرحـم               
توني ابوت نخست وزيـر اسـتـرالـيـا،            
همراه با هجويات شيادانه داود اغلـو       
مـــنـــت ســـر صـــدهـــا هـــزار آواره               

" خـيـرخـواهـي       " ميگـذارنـد، از سـر          
نيست بلکه به ايـن خـاطـر اسـت کـه               
حمايت و استقبال جهاني و انسـانـي          
ــا و افــکــار               مــردم کشــورهــاي اروپ
عمومي جهان از موج پـنـاهـجـويـان،       
عظمت و همسـرنـوشـتـي انسـانـي را             

 . بنمايش گذاشته است
کلمات واقعا ناتوان از تـوصـيـف        
سياستهاي جنگـي، ضـد انسـانـي و            
مماشات جويانه سران دول اروپـا بـا           
دولتها و جريانات اسالمي مـنـطـقـه          

آيــا .  در قــرن بــيــســت و يــک اســت             
بيشرمي سران اين دولتها حد و مـرز         

 .  ميشناسد؟
 ٢٠١٥  سپتامبر ٤ 

 
 "ريحان  " و   "آالن   "

آالن هــمــان کــودکــي اســت کــه            
ــر بــي جــان او در ســواحــل               " تصــوي

ــودروم ــلــب هــر انســان            "  ب ــه ق ــرکــي ت
 .شرافتمندي در دنيا را بدرد آورد

عبدالـه پـدر آالن، از دردي کـه               
تمـام وجـودش را فـرا گـرفـتـه اسـت                  

 .ميگويد
مــن عــبــدالــه ســاکــن      : " عــبــدالــه

قبل از انقالب سوريـه  .  کوباني هستم 
در شهـر دمشـق بـه کـار آريشـگـري                

بدنبال خانه خرابي کـه      .  مشغول بودم 
بشار اسـد بـراي مـردم بـوجـود آورد               

. همراه با همسرم به کوباني بازگشتـم       
بعد از جنگ در کـوبـانـي هـمـراه بـا                
همسرم و غالب و آالن آواره تـرکـيـه              

ميخواستـيـم خـودمـان را بـه            .  شديم
بـخـاطـر ايـنـکـه         .  کانـادا بـرسـانـيـم          

خواهرم چندين سال است آنجا زندگي   
سه بار تالش کرديم از ترکيه  .  ميکند

  .خارج شويم
بار اول که خواستيم بـا قـايـق بـه             

بـار  .  يونان برويم دچار سانحـه شـديـم        
ــد و                    ــردن ــر ک ــگــي ــت ــا را دس دوم م
بازگردانند و بار سوم همسرم ريـحـان         

 سـالـه     ٤  ساله و دو فرزندم غالب  ٢٨ 
 ساله با هشت نفر ديگـر کـه       ٢ و آالن   

 .همراه ما بودند در دريا غرق شدند
عبداله همزمان که حرف مـيـزنـد        
و بغض عميق و دردناکي گلويـش را          

چيزي برايم باقي : " ميفشارد ميگويد 
بگذار دنيا ببيند چه بـر       .  نمانده است 
ميخواهم ريحان، غالـب     .سر ما آمد  

و آالن را به کوبـانـي بـاز گـردانـنـد و                 
آنجا بخاک سپـرده شـونـد خـودم هـم               

 " .کنارشان خواهم آرميد
 ............... 

 
 "ريحان"

ريحان مادر آالن هـنـگـامـيـکـه            
همراه همسر، دو فـرزنـدش و هشـت             
نفر ديگر قايقشان واژگون مـيـشـود،         
قادر بوده است خود را نـجـات دهـد             
اما حاضر نميشود دست دو فرزندش      

  .را رها کند) آالن و غالب ( 
بر اثر امواج دست آالن از دسـت          
مادرش رها مـيـشـود و در نـهـايـت               
ريحان اين مادر فداکار بعد از تقـالي    
زياد خود بهمراه غالب غرق ميشونـد   
و روز بعد جسد آالن کوچولو که آرزو         
داشت دوچرخه اي داشـتـه بـاشـد در             

 .سواحل بودروم پيدا ميشود
زن بودن، مادر بودن، فراري بودن 
از جنگ و ويـرانـي، در درون امـواج             
خروشان بي رحم فرزندان را با چـنـگ      
و دندان حـفـظ کـردن، و در نـهـايـت                 

 !!! .......بخاطر آنان جان دادن
آالن، ريـحــان، غـالــب و هــزاران           
انساني که سرنوشتشان چنين رقم زده 
شد، سند تاريخي بجا مـانـده اي در           
محکوميت گند و کـثـافـت، اسـالم،           

 .نظم سرمايه و سران دولتها است
 ٢٠١٥ سوم سپتامبر 

 
 چه کساني 

 به مکه نزديکترند؟
در " : آنگال مـرکـل گـفـتـه انـد            

آينده به کودکانمان ميگـويـيـم مـا         
به مسلمانان پناه داديم در حـالـي          

 "که به مکه نزديکتر بودن
آنـگـال مـرکـل       :  عبدل گلپريان 

بايد اين را هم فراموش نکـنـد کـه           
هم امروز و هم در آينده به کودکان     
اروپا و به کودکان خاورمـيـانـه کـه         
از لت و پار شدن بوسيله سالحهاي    
ساخته شده توسط دولت مـطـبـوع         
او جان سالم بدر بردند بگـويـد کـه            
شخص ايشان و متحدين آلمان، به      
آل سعود، به مکه، به ديگـر شـيـخ           
نشينهاي حـوضـه خـلـيـج و بـقـيـه                
جانوران اسالمي نزديکتر بودند نه     
فراريانـي کـه بـر بسـتـر سـيـاسـت                 

 

    عبدل گلپريان/      يادداشتهاي هفته      

 ٧  صفحه 
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ايشان و بقيه خانـه خـراب و آواره            
 الزم نيست مرکل سر مـردم  .شدند

فــراري از کشــورهــاي اســالمــزده          
ــذارد     ــردم     .  مـــنـــت بـــگـ فشـــار مـ

انســانــدوســت در آلــمــان و ديــگــر          
کشــورهــاي اروپــايــي ســبــب شــد          

 .ايشان زانو بزند
كمي بيشتر فـكـر     :  کريم رسولي 

كنيم ما مشكالت را مـثـل اخـونـد             
نبايد گردن ديگران بگذاريم مشـكـل       
اساسي ما دين است در ايـن رابـطـه           
بيشتر بايد به مـردم اطـالع رسـانـي             
كـــنـــيـــد ، بـــي ســـوادي ،بـــي                      
تفاوتي،مشكل بعـدي اسـت ، و در            
اخر وطن فروشى و خيانت كـه دامـن          
گير تمام مسلمان هـا اسـت ، هـيـچ              
كشوري دا اين رابـطـه تـقـسـيـر كـار                
نيست ، ما خودمان را درست كنـيـم         

 و توپ را در زمين ديگران نيندازيم
 

کـريـم رسـولـي       :  حبيب بکتـاش  
عزيز، دين يـکـي از مشـکـالت مـا              

مشکل بزرگ ديگر مـا قـوم         .  هست
پرستي و مليت و مـلـت پـرسـتـي و                
وطن پرستي و ميهن پرستي و غـيـره         

مشکـل ديـگـر مـا سـيـسـتـم               .  است
اقتصادي هست که دسترنج کارگر و       
زحمتکش را در جيب يـک عـده دزد            

 .بنام سرمايه دار قرار ميدهد
اما سـواي ايـن مسـائـل، بـايـد               
توجه داشـت کـه بـخـشـي از هـمـان                  
مشکل دين که شما اشاره کـرده ايـد        
توسط کساني مـثـل آنـگـال مـرکـل              

ــران    .  ايـــجـــاد شـــده اســـت        ايـــن سـ
کشورهاي غربي و اتاق فکرهاي آنها      
و رسانه هاي آنها هستند که بـه ديـن       
و مذهب و خـرافـه و ارتـجـاع دامـن               

حـتـمـا اطـالع داريـد کـه             .  مي زننـد  
جمهوري اسالمي ايـران و خـمـيـنـي             
توسط سران کشـورهـاي آمـريـکـا و             
انگليس و فرانسه و آلمان بر سر کـار           

حتما خبر داريد که طـالـبـان را          .  آمد
سازمان سـيـاي آمـريـکـا سـاخـت و               
پرداخت و به جان مـردم افـغـانسـتـان           

حتما خبر داريد که ارتـجـاع   .  انداخت
مذهب را آمريکا در عـراق بـه جـان             

حتـمـا مـيـدانـيـد کـه            .  مردم انداخت 
داعش را آمريکا و ترکيه و عربستان     

ايــن هــا    .  ســاخــتــنــد و پــرداخــتــنــد       
. واقعيتهاي انکـار نـاپـذيـر هسـتـنـد            

حتي اگـر بـخـواهـي بـا آن مشـکـل                  
مـبـارزه کـنـي،       )  يعني ديـن   ( اصلي  

بايـد حـامـيـان جـهـانـي آن، يـعـنـي                   

جنايتکاراني مثـل آنـگـال مـرکـل و             
، را در نظر داشـتـه     ...  بوش و بلير و   

باشي و نقش آنها را مورد نـقـد قـرار            
مسئله انـداخـتـن تـقـصـيـر بـه             .  دهي

گردن ديگران نيست بلکه شـنـاخـتـن          
 .واقعيتهاست

 
نـيـازي بـه فـکـر          : عبدل گلپريان 

وقايـع و سـيـاسـتـهـاي           .  کردن نيست 
ويرانگر بسرعت بـرق از جـلـو چشـم              

تـازه مـا     .  همگان در حال عبور است    
چيز زيادي نگفتيم، در اوج انصـاف          

حقايق بي گـمـان بـعـضـا        .  حرف زديم 
حتي اگـر ايـن دربـدري بـه             . تلغ است 

مردم خاورميانه تحميـل نـمـيـشـد و            
آنان بطور عادي و نرمال زندگـيـشـان         
را ميکردنـد، بـازهـم ايـن مـرکـل و                
شرکايش هستنـد کـه بـه مـقـامـات              

تاريخ زندگي مـردم    .  مکه نزديکترند 
اين منطقه، سرنوشتشان و فـالکـتـي         
که با آن روبرو بوده اند تنها با اتخـاذ           
سياست دولتهاي منطقه و هـمـيـاري        
سران دولتهاي غـربـي مـمـکـن شـده              

چرا بايد با گفتن ايـن حـقـايـق         .  است
کساني خون در چشمشان حلقه زند و       
 برآشفته شوند؟ آيا غير از اين است؟

در گرما گرم اين فـالکـت و ايـن            
و ايـنـکـه      "  خـيـانـت   " تراژدي سخن از    

بايد اطالع رساني و رفـع بـيـسـوادي          
اتفاقات ضـربـتـي    .  کرد جواب نيست  

. تاريخي پاسـخ ضـربـتـي مـيـطـلـبـد              
مردم آلمان و اتريش منتظـر نصـايـح        

پـاسـخ انسـانـي و         .  مرکل ننشستنـد  
ــواج                 ــت از ام ــاي ــم ــي در ح ــت ضــرب

حمايت مردم و    .  پناهجويان را دادند  
خوش آمدگويي شان به پنـاهـجـويـان         
بــا مــواد خــوراکــي ، آب و ديــگــر               
نيازمنديهاي فراريان از جـنـگـي کـه           
ــرتــو ســيــاســتــهــاي مــرکــل و                در پ
شرکايش فراهم ساخته اند، به انـدازه        
سالها آگاه گري انساني و طبقاتي را        

 .در لحظه ها ممکن کرده است
 

امـيـدوارم بـا      :  کريم رسـولـي   
آغوش باز از ايـن عـزيـزان پـذيـرايـي              
كنند درست اسـت اسـلـحـه فـروشـان             
امروزه كارشان سكه است در هر جـا         

 . كه جنگ باشد و نفت
 *** 

 

 ...       يادداشتهاي هفته     ٦ از صفحه 

تصاوير و آمار، هـر دو تـکـان             
فـاجـعـه اي      .  دهنده و دردناک اسـت     
و ما هر روز . پس از فاجعه اي ديگر

شاهد اين هسـتـيـم کـه گـروهـي در               
دريا، صحرا، در زير بـمـبـاران و در            
کاميـونـهـا جـان خـود را از دسـت                 

و اين وضعيت ميلـيـونـهـا     .  ميدهند
مردمي است که تالش ميکنـنـد از         
سوريه و عراق و ليبي و افغـانسـتـان        
و برخي ديگر از کشـورهـاي اسـالم            
زده و جنگ زده راهي براي خالصي        

و گويـا پـايـانـي بـر ايـن             .  پيدا کنند 
قـربـانـيـان     .  وضعيت ناهنجار نيست 

اين وضعيت مردمان عادي هستند     
کــه تــتــمــه جــان و زنــدگــي خــود و              
فرزندان را به دوش گرفته اند و خـود         
را به کوه و صحرا و دريا زده انـد تـا           
شايد جايي براي زندگي، سرپنـاهـي        
براي خـوابـيـدن و لـحـظـه اي را در                  

و آن   .  آرامش گذراندن، پيـدا کـنـنـد        
و از ايـن      "  خوشبخت اند"بخشي که  

جهنم عبـور کـرده انـد و راهـي بـه                  
کشوري ديگر پـيـدا مـيـکـنـنـد، بـا               
سيمهاي خاردار و نـيـروهـاي گـارد            
سـاحــلــي کــه بــه طــرفشــان شــلــيــک          
ميکنند، و يا نيـروهـاي انـتـظـامـي            

. سرکوبگر و خشن مواجه ميـشـونـد      
اين مردم قرباني شرايطـي هسـتـنـد          
که خود سهمي در شکل دادن بـه آن          
نداشته اند، طرف دعوايي نبوده انـد     
و راهي جز فرار براي پايان دادن بـه            

اين وضعيـت  . اين مشقت نيافته اند 
دهشتناک قلب هر فردي را که بويـي    
از انسانيت برده باشـد بـه درد مـي             

چرا و چگونه چنين وضعـيـتـي    .  آورد
شکـل گـرفـتـه اسـت؟ چـه کسـانـي                 
مقصرند؟ چه بايد کرد؟ راه حـل مـا          

 کدامست؟
اين وضعـيـت نـاهـنـجـار، ايـن              

موج عظيم پناهـجـويـان، در درجـه           

اول محصول جنگ خونين دولتها و       
دســتــجــات تــروريســتــي اســالمــي،      
محصـول از هـم پـاشـيـدن شـيـرازه                
جامعه و مدنيت در سوريه و عـراق        
و ليبي، محصول دخـالـت نـظـامـي           
جمهوري اسالمي و دولـت روسـيـه،         
ــامـــي           ــاجـــم نـــظـ مـــحـــصـــول تـــهـ
ميلـيـتـاريسـتـي دولـت آمـريـکـا و                

مسببـيـن ايـن      .  متحدين اش، است  
وضعيت دولتهاي مـرتـجـع ايـران و            
ترکيه و عربستان و قطر و اردن انـد،        
کـه در رقـابـتـهـا و کشـمـکـشـهـاي                   
منطقه اي جـريـانـات تـروريسـت و              
آدمکش اسالمي را تا دندان مسلح       

. کرده و به جان جامعه انداخـتـه انـد          
براي پايان دادن ريشه اي بـه چـنـيـن            
وضعيت دردناکي بايد دست دولـت       
ها و جريانات اسالمي و مرتجع در      
ايـن کشـورهـا را از زنـدگـي مــردم                

 ! کوتاه کرد
اما اين اقدامات يک بخـش از         

راه حل اصولي در قبال اين فـاجـعـه           
در گوشه ديگـر  .  عظيم انساني است  

بـايــد بــه رفــتــار وحشــيــانــه و ضــد             
انساني برخي از دولتـهـاي اروپـايـي          
که اين پـنـاهـجـويـان بـه آنـجـا روي                 

دولتهايـي کـه     .  آورده اند، اشاره کرد   
به قايق هاي اين پناهجويان شـلـيـک       
ميکنند، جلوي پناهجويـان را سـد         
ميکنند، سيم خاردار ميـکـشـنـد و          
ــا                   ــهــا ب راه فــرار را بــر ايــن انســان

. سرکوبگـري تـمـام سـد مـيـکـنـنـد               
دولتهايي که با زير پا گذاشتن تمـام        
حقوق برسميت شناخـتـه شـده بـيـن            
المللي بر ابـعـاد ايـن فـاجـعـه مـي                 

بايد جلوي اين سياسـتـهـاي    .  افزايند
 . ضد انساني را گرفت

حزب کمونـيـسـت کـارگـري بـا             
قاطعيت اين رفتار ضـد انسـانـي و           
شرم آور دولت هاي ضد پناهـنـده را          

تامين يـک    .  بشدت محکوم ميکند  
سرپناه انساني، ايمن و آرام براي اين  
پناهجـويـان يـک ضـرورت فـوري و              

تنها با سازماندهـي و    .  عاجل است 
اعمال فشار بشريت انسـانـدوسـت و       
متمدن بر اين دستگاهاي دولـتـي و         
سازمان ملـل و نـهـادهـاي ذيـربـط              
است که ميتوان آنهـا را وادار کـرد             
حـــقـــوق جـــهـــانشـــمـــول انســـان و           

 . پناهجويان را به رسميت بشناسند
از نــظــر مــا اعــمــال هــر نــوع              

مــحـــدوديـــت بـــر ورود و خـــروج              
پناهجوياني که از اين کشورها خود   
را به اروپا ميرسانند عميقا محکوم  

 . است
تمامي پناهجويان بايد از کليه      

حقوق بين الـمـلـلـي شـنـاخـتـه شـده                
شـهـرونـدي و کــار در ايـن جـوامــع                

 . برخوردار باشند
مــا در عــيــن حــال بــه مــردم              

آزاديخـواه و انسـانـدوسـتـي کـه در               
در ...  اطريش و آلمان و دانمارک و         

اين شـرايـط، عـلـيـرغـم تـبـلـيـغـات                 
نژادپرستانه و پناهجو ستيز احـزاب       
و رسانه هاي دست راسـتـي، دسـت           
همياري به سوي اين مردم دراز کرده 
اند، درود ميفرستيم و دسـتـشـان را         

اين مردم نشان داده انـد    .  ميشفاريم
که مستقـل از تـبـلـيـغـات کـثـيـف                 
ناسيونـالـيـسـتـي و نـژادپـرسـتـانـه،                

و ايـن    .  انسانيت کماکان زنده اسـت     
انسانيـت و عـدم تسـلـيـم شـدن بـه                  
وضعيت ناهـنـجـار مـوجـود نـقـطـه              
اميد و تغيير در زندگي انسـانـهـاي           

 . معاصر است
  

 حزب کمونيست کارگري ايران 
 ۱۳۹۴  شهريور ۱۱ 

 ۲۰۱۵  سپتامبر ۲  

 اطالعيه حزب کمونيست کارگري            
 پيرامون موقعيت دهشتناک پناهجويان در اروپا            
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آخريـن خـبـرهـا       .  پرورش استعفا دهد  
در اين باره حاکيست که روز دوشنبـه        
هفتم سپتـامـبـر در پـارلـمـان اقـلـيـم                 
هـئــيــتــي بــراي بــررســي ايــن مســلــه           
تشکيل شده و قرار است آنرا بـررسـي          

 . کنند
گرچه اين اولين بار است کـه يـک          
مقام اقليم کردستان در يـک بـرنـامـه            
تلويزيوني دست از کار بـکـشـد، امـا           
همه مي دانند کـه احـزاب حـاکـم بـر              
اقليم کردستان و مسئولين آنهـا جـدا      
از دزدي و چپاولهاي رسمي و آشکـار        
به انواع شيوه هاي مختلف از پسـت          
و مقامهاي خود سـو اسـتـفـاده مـي              

همين چند هفته پيش بـود کـه         .  کنند
سه تن از مقامات شهر سيـد صـادق          
هم بخاطر شکايـت شـهـرونـدان قـرار            

. بود مورد بازخـواسـت قـرار گـيـرنـد             
بهرحال گـرچـه حـرکـت ايـن مسـئـول               
دانشگاه براي باج ندادن به مسئوليـن      
حكومتي از نـوع خـود يـک حـرکـت               
شجاعانه است، اما دزدي و چـپـاول           
چنان ريشـه دوانـده کـه بـا تشـکـيـل                 

تيم و هئيت بررسي نمي توان بـه    هزار
سواستفاده و دزدي و چـپـاول احـزاب         

 . حاکم پايان داد
 

لغو حکم وزارت دارائي از      
 ! طرف نيچيروان بارزاني   

روز اول ســپــتـامــبــر نـيــچــيــروان         
بــارزانــي رئــيــس حــکــومــت اقــلــيــم          
کردستان حكم وزارت دارائي مـبـنـي        
بر استـخـدام تـعـدادي از کـارمـنـدان               
نهادهاي ديگر در شهر سليمانـيـه بـه          

. عنوان کارمندان دولت را لـغـو کـرد         
از طرف ديگر مـعـاون اول اتـحـاديـه              
ميهني کوسرت رسول علي طي نامه     
ــه نــيــچــيــروان بــارزانــي از وي               اي ب
خـواسـتـه کــه ايـن تصـمــيـم خـود را                  
بازنگري کند و حقوق اين کـارمـنـدان         

هـمـچـنـيـن بـعـد از            .  را قطع نکـنـنـد     
اعتراض کوسرت رسول علي، سفـيـن       
دزه اي سخنگوئي حکومت اقلـيـم از      
تصميم نيچيروان بارزاني دفاع کـرده،      
اما گفته حکم نيچيروان بـارزانـي بـه           
معني قطـع حـقـوق ايـن کـارمـنـدان                

در نـامـه نـيـچـيـروان           .  نخـواهـد بـود     
بـارزانــي آمــده بــود کــه حــقــوق ايــن             

 ميليـارد  ۵ کارمندان ماهانه بيش از     
دينار است و اين هزينه سنگيـنـي را          

   .به دولت تحميل مي کند
الزم به ذکر است که اينهم يـکـي          

از شگردهاي دزدي و چـپـاول احـزاب          
حاکم است که با يک حـکـم صـدهـهـا             

نهادهاي وابسته بـه       نفر از کارمندان  
احزاب حاکم را به استغدام دولـت در          
مي آورند و در نـتـيـجـه اخـتـالفـات                 
احزاب حاکم و در اين مورد اتحـاديـه         
ميهني و حزب دمکرات بـخـشـي از         
دزدي و سو اسـتـفـاده هـايشـان بـراي             

 . مردم رو مي شود
 

اظهار نظر رئيس پارلمان اقليم      
 ! در باره غرق شدن کودک سوري     

روز چـهـارم سـپـتـامــبـر يـوســف              
محمد رئيس پارلمان اقليم کردسـتـان    
در باره غرق شدن آيـالن، کـودک سـه             
ساله اهل کوباني اظهار نـظـر کـرد و            

مرگ آيالن بـراي مـن يـاد آور            "  گفت
مرگ صدها کودک بمباران حلبچـه و        

در بخش ديـگـري   ".  کودکان انفال بود  
مـهـاجـرت    :"  از اظهارات خـود گـفـت      

سيل آساي مردم بايـد زنـگ خـطـري            
باشد براي مسئوالن و بايد به زندگـي        

 ". مردم توجه کرد
الزم به ذکر اسـت کـه بـر اسـاس              
آمارهاي منتشر شده، ماهانـه بـيـش       
از سـه هـزار نـفـر از جـوانـان اقـلـيـم                     
کردستان مهاجرت مي کنند و سعـي      
مي کنند که از راههـاي گـونـاگـون و          
بسيار خطر ناک خود را بـه يـکـي از              
ــي            ــائــــــ ــاي اروپــــــ ــورهــــــ کشــــــ

اظهارات يـوسـف مـحـمـد             . برسانند
گرچه ظاهري بشر دوستانه و بـيـداري        
از واقعه اي که دنـيـا را شـوکـه کـرد                 
دارد، اما بايد به اين نماينده و رئيس    
پارلمان اقليم کردستان گفت که اگـر،        
دليل مهاجرت خـانـواده آيـالن رژيـم            
جنايتکار بشار از طـرفـي و وحـوش            
اســالمــي داعــش از طــرف ديــگــري          
بوده، اما شماها ديگر نمي توانيد بـا        
ريختن اشک تـمـسـاح بـراي آيـالنـهـا               
توجيه گر حاکميت دزد و چـپـاولـگـر            

 . خود و فرار جوانان ازآنجا باشيد
 

 ! هشدار رئيس اتحاديه معلمان     
روز سوم سپتامـبـر عـبـدالـواحـد           
محمد رئيس اتحاديه معلمان در يـک    

: " کنفرانس خبري هشدار داد و گفـت    
از اين بيشترر تحمل به تعويق افتادن      
حقـوق هـايـمـان را نـداريـم و وزارت                 
آموزش و پرورش بايد به ايـن مسـلـه            

عبدالواحـد در بـخـش        .  اولويت بدهد 
: " ديگري از صحبتهـاي خـود گـفـت          

تمام راهها بر روي ما باز اسـت و از             
جمله قدمهاي مدني بـراي بـرجسـتـه           

 ". کردن خواسته هايمان
سخنان و هشدار رئيس اتحـاديـه        
معلمان در حالي منتشر مي شود که 
معلمان از پارسال بارها حقوقهايشان   
به تعويق افتاد و پارسال هم يـکـي از         
مبارزات جدي معلمان، مبارزه عليه     
پرداخت نشدن به موقع حقوقهـايشـان    
بود و اگر دولت به خـواسـتـهـاي آنـان              
توجه نکند، مـعـلـمـان مـي تـوانـنـد                
نيروي جدي را در سـال تـحـصـيـلـي                

 . جاري عليه دولت به ميدان بياورند
 

اعالم فروش نفت ماه آگوست     
 ! حکومت اقليم  

وزارت مـنـابـع طـبـيـعـي اقـلـيـم                
کــردســتــان اعــالم کــرده کــه در مــاه            

 ۱۴ ، حکومت اقليـم      ۲۰۱۵ آگوست  
 هـزار بشـکـه نـفـت            ۶۵۷ ميليون و     
اين گـزارش کـه در روز           .  صادر کرده 

پنجم سپتامـبـر مـنـتـشـر شـده مـي                
افزايد که از اين ميزان يک ميليـون و          

 هــزار بشــکــه آن بــه شــرکــت               ۵۷۹ 
 . سوموي عراقي تحويل داده شده

الزم به ذکر است کـه گـرچـه ايـن              
گزارش درآمد فروش اين ميزان نـفـت        
را اعالم نکرده، اما واضح اسـت کـه           
با فروش اين ميزان نفت ديگر نـبـايـد         
جاي شکـي بـراي هـيـچـکـس بـاقـي                
بگذارد که حاکمان اقـلـيـم کـردسـتـان          
مي توانند با اين ميزان در آمد مردم      
را از فقر و فالکت و بي امکاناتي کـه    
هست برهانند، و اگر نمي کنند تنهـا        
دليلش دزدي و چپاول خود حاکمانـي       
است که انگار هـچـيـگـاه از دزدي و              

 . چپاول سير نخواهند شد
 

 بستن دو روزه مرز ترکيه   
 ! با اقليم کردستان

طبق گزارشهاي منتشـر شـده از          
روز يکشنبه تا بعد از ظـهـر روز سـه             
شنبه هشتم سپتامبر از طرف دولـت        
ترکيه مرز ابـراهـيـم خـلـيـل واقـع در                
نزديکيهاي شهر زاخو و سلوپي بسته       

اين خبر مي افزايـد کـه صـدهـا            .  شد
نفـر کـه قصـد مسـافـرت بـه اقـلـيـم                    
کردستان را داشـتـنـد، نـاچـار شـدنـد              

 ســاعــت در لــب مــرز         ۲۴ بـيــش از      
بمانند تا اينکه بعد از ظهـر روز سـه            
شنبـه مـرز گشـوده شـد و يـکـي از                   
راههاي پر رفت و آمد ترکيه با اقلـيـم         

  .کردستان به حالت عادي بازگشت
 *** 
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