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  اخبار هفتگي از رويدادهاي کردستان عراق

 مذاکره در باره   
 ! بحران حکومتي  

بر اسـاس آخـريـن گـزارشـهـا از              
بحران حکومتـي احـزاب حـاکـم بـر             
اقليم کردستان، قرار اسـت روز سـه           

هئـيـت بـازبـيـنـي         "  شنبه دوم فوريه    
با جنبش گوران " حکومت و پارلمان 

براي عادي سازي وضيعت حکومت 
. و پارلمان وارد گـفـت و گـو شـونـد              

گفته مي شود که اين هـئـيـت قـرار             
اســت بــا جــنــبــش گــوران و حــزب             
اسالمي کومه ل مالقـات کـنـنـد و            
آنها هم اعالم آمادگي کرده اند براي    

الزم به ذکـر اسـت کـه           .  اين نشست 
ــتـــي           حـــزب    ۵ بـــحـــران حـــکـــومـ

ناسيونالسيتي و مذهبـي حـاکـم از          
 و با اتمـام  ۲۰۱۵ آگوست سال    ۱۹ 

 

 

 

 

 

 

 

 يدي محمودي

 ٣  صفحه 

 ٦  صفحه 

 ٥  صفحه 

 

انتخابات خبرگـان و مـجـلـس           
 ۹۴ شــوراي اســالمــي در اســفــنــد           

ــشــود      ــک مــي ــزدي ــه در        .  ن ــچــه ک آن
جمهوري اسالمي انتخابات ناميـده      
مـيــشـود طــبـعــا ربـطــي بـه راي و                

زيـر  .  انتـخـاب آزادانـه مـردم نـدارد           

سايه اختناق اسالمي، لـيـسـتـي از           
وفادارترين عـنـاصـر بـه جـمـهـوري              
اسالمي و ولي فـقـيـه کـه از انـواع                

مـردم   فيلترها گذشته اند را جـلـوي        
ميگذارنـد تـا بـه ايـن ارگـان هـاي                 

مي پرسند شما که به وطن و        
خاک مهر نداريد پس با چه انگيزه       

 اي مبارزه مي کنيد؟
 

انگيزه ما خدمت به مردم است و نه       
آب و خــاکــي کــه وطــن نــامــيــده                

مهر مردم با مهر وطـن نـه     . ميشود
تنها هم ارز نـيـسـت بـلـکـه ايـن دو                 

 .نقطه مقابل هم هستند
بورژوازي هـمـيـشـه و در هـمـه               
جاي دنيا منافع خاکي و مادي اش        

را پشت مقوالتي نـظـيـر قـدوسـيـت            
وطن و کشور و تمـامـيـت ارضـي و            
آب و خاک پرستي پنهان کرده اسـت         
و حمله اش به کمونيستها نيز دقيقا        
به اين علت اسـت کـه ايـن مـنـافـع                
زميني و مـادي يـعـنـي اسـتـثـمـار                
کارگران وطن و تصـاحـب و غـارت            
مـنــابـع و مــعــادن وطــن و سـلــطــه              
بالمنازع اش بر بازار وطني کـار و          

“ خـطـر سـوسـيـالـيـسـم          ” کاال، را از     

 شما که به وطن و خاک مهر نداريد 
 پس با چه انگيزه اي مبارزه مي کنيد؟

 

 

 

 

 

 

 

 
 حميد تقوايي 

 ٢  صفحه 

 بيانيه حزب کمونيست کارگري درباره مضحکه انتخاباتي رژيم                     
 انتخاب مردم پايان دادن به کابوس جمهوري اسالمي است                    

 فراخوان مشترک       
 در مضحکه انتخابات رژيم اسالمي شرکت نکنيد                

 ٥  صفحه 

قبال الزم ميدانم براي کسانـيـکـه        
محسن حکيمي را نمـيـشـنـاسـنـد از            

. ديد خودم او را موجز معـرفـي کـنـم            
محسن حکيـمـي تـحـصـيـلـکـرده اي              
است کـه ارتـبـاطـاتـي بـا افـرادي از                  

او خـود    .  فعالين کارگري داشته است   
ــالــف                  ــران و مــخ را دلســوز کــارگ

در عـيـن     .  بورژوازي معرفي ميـکـنـد     

ــق مــارکــس و                 حــال خــود را مــواف
. مخالف لنين هم معرفي کرده اسـت       

مـارکـس، خـود را        "  مـوافـق  " اما اين   
بشدت مخـالـف حـزبـيـت و تشـکـل                

در .  حزبي کارگران معرفـي مـيـکـنـد         
حاليکه مارکـس مـانـيـفـسـت حـزب             
کمونيست را به عنوان سندي پايه اي    
نوشته است و مـعـرف حضـور هـمـه               
هست که ايـن جـملـه مـعـروف را در               

. هــمــان مــانــيــفــســت نــوشــتــه اســت        
ترين هدف کمونيستها هـمـان         نزديک" 

است که ديگر احزاب پرولتارى در پى   
آنند، يعنى متشکل ساختن پرولتاريا 
بصورت يک طبقه، سرنگون سـاخـتـن        
ســيــادت بــورژوازى و احــراز قــدرت          

ــا          ــتــاري ــرول از ."  حــاکــمــه ســيــاســى پ
 .مانيفست حزب کمونيست

محسن حکيمي از ضديت با حزب تا کار 
 شبهه پليسي عليه اعضاي کميته هماهنگي

 

 

 

 

 

 

 

 محمد آسنگران

سه حزب چپ و کمونيست، حزب    
کمونيست ايران، حـزب کـمـونـيـسـت            

 حــکــمــتــيــســت و حــزب          –کــارگــري
کمونيست کارگري ايران با يـک اقـدام        
مشــتـــرک، مـــردم در شـــهــرهـــا و               

روستاهاي ايران را فراخوانـده انـد در          
مضحکه انتخابات مجلس خبرگان و  

 .مجلس اسالمي شرکت، نکنند
مردم در شـهـرهـا و روسـتـاهـاي             
کردسـتـان  فـراخـوان هـاي مشـتـرک                
احزاب چپ و کـمـونـيـسـت را مـورد               

. حمايت و پشتيبـانـي قـرار داده انـد            
. جـامـعـه کـردسـتـان پـوالريـزه اسـت               

احزاب سياسي و بويژه احزاب چـپ و          
کمونيست و شخصيت هاي متشکـل      
در اين احـزاب صـاحـب پـيـشـيـنـه و                 
سنوات بسيار گـرانـقـدر در دفـاع از              
آزادي و کرامت انساني، در دفـاع از          

 در ضرورت حمايت از فراخوان           
 مشترک احزاب چپ و کمونيست            

 ! عليه مضحکه انتخابات در کردستان ايران             

 ٣  صفحه 

 ٢  صفحه 

 

 

 

 

 

 

 

 نسان نودينيان 
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817شماره &1!�ا                                            ا                                                 2 صفحه   

ايــن وطــن پــرســتــي       .مصــون بــدارد  
بورژوائي هيچ ربطي به انس و عالقه        
توده مردم به محل زندگي و جامـعـه         

منشا آن سودآوري اسـت    .  خود ندارد 
و نه احترام به فـرهـنـگ و عـاليـق و                

هـمـه   .  “ هموطنـان ” ارزشهاي انساني   
جنگها و لشکرکشيها و نسلکشيـهـا       

از دو جـنـگ         –در تاريخ مـعـاصـر         
جهاني گرفته تا جنگهاي مـحـلـي و           

هميشه با پـرچـم وطـن           –منطقه اي   
پرستي و دفـاع از مـيـهـن در بـرابـر                 

ــوجــيــه شــده اســت             ــگــان ت ــيــگــان . ب
جنگهائي کـه بـراي حـفـظ و بسـط                
منافع اقتصادي بورژوازي حـاکـم در        
اين کشورها برپا ميشوند و از خـون          

کاربـرد  .  مايه ميگذارند“  هموطنان” 
ناسيوناليسم در زمان صلح هم دامن  
زدن به تـعـصـبـات مـلـي بـراي پـرده                 
پوشي تـبـعـيـضـات و نـابـرابـريـهـاي                
طبقاتي در جامعه و جا زدن مـنـافـع          
طبقه سرمايه دار بجاي منافع هـمـه          

بـه ايـن     .  اسـت و بـس      “  هـمـوطـنـان    ” 
داليل است که وطن پرستي در نقطـه         

 .مقابل انساندوستي قرار ميگيرد
شما همين امروز در تـبـلـيـغـات           
نيروهـاي راسـت، اعـم از سـلـطـنـت                
طلبان و جـمـهـوريـخـواهـان و مـلـي                
اسالميون حرف مشخصي در دفـاع        

در مـورد    .  از مردم پيدا نـمـيـکـنـيـد          
حقوق بشر کلي بافي ميکنند اما تـا       
دلتان بخواهد در قدوسيت و اهمـيـت     
تماميت ارضي و پرچم و آب و خـاک،   
در ادعاي مالـکـيـت ابـدي ازلـي بـر               

، در دفـاع اتشـيـن از            “  سه جـزيـره    ” 
و در خـط و        “  خليج هميشه فـارس   “

نشان کشيدن براي هر نيروي سياسـي   
که اين نوع مـقـدسـات را بـرسـمـيـت             

. نشناسد سـنـگ تـمـام مـيـگـذارنـد              
هــمــوطــن هــم بــه دو نــوع تــقــســيــم             

فارس ها کـه نسـلـشـان بـه             :  ميشود
ــي        ”  ــائ ــاک آري ــژاد پ ــورش و       “  ن و ک

داريوش و امشاسپـنـدان مـيـرسـد و            
غير فارسها که اگر با موقعيت خـود         
بعنوان شهروندان درجـه دو بسـازنـد           

ايران هستـنـد امـا       “  مرزبانان غيور ” 
اگر اين موقعيت را نپذيـرنـد و بـراي            
رفع ستم ملي بپا بخيزند به سـرعـت          

وطـن  ” و   “  تجزيه طـلـب   ” به حضيض   
سـقـوط   “  خـائـن بـه وطـن        “و “ فروش

افغانيها و ديگر مهاجـريـن   !  ميکنند
ساکن ايران هم کـه اصـال بـحـسـاب              

اين معـنـي واقـعـي وطـن           !  نمي آيند 
 .پرستي است

ــا                ــاي م ــه ــا و ارزش ــاره ــي ــع م
. کمونيستها از جنس ديـگـري اسـت         

اساس سياست و دکترين ما انسان و       
انسانيت است، آزادي و برابري و رفاه       
انسـان اســت، و نــه نــژاد و وطــن و                

نيروهـاي راسـت      .مليت و آب و خاک 
نه تنها دفاع از انسانها را به دفاع از          
هموطنان تقليل ميدهند، يا در واقـع   
مسخ و تحـريـف مـيـکـنـنـد، بـلـکـه                 

“ هـمـوطـن   ” منظورشان از حمايت از     
هم چيـزي بـجـز دفـاع از تـمـامـيـت                  
ارضي و پرچم و ايـرانـيـت و مـلـيـت                

به همين دليـل اسـت کـه در            .  نيست
عرصه مبارزه عليه اعدام، در دفـاع         
از حقوق کودک، در دفـاع از حـقـوق              
پناهندگان، در مبارزه عليه حـجـاب        
و آپارتايد جنسي و کال بي حقوقي و      
ستم فاحشي که بر زنان روا ميشـود،        
در مــبــارزه عــلــيــه ســتــم مــلــي و                

از “  مرزبانان غيـور  “برخورداري همه   
مـلـت   ” حقـوق شـهـرونـدي بـرابـر بـا                

از جـملـه حـق سـخـن          “ هميشه فارس 
گفتن و تحصيل کردن و نـوشـتـن بـه             
ــاع از                  ــود، در دف ــادري خ ــان م زب
زندانـيـان سـيـاسـي و کـال در هـمـه                   
عرصـه هـاي مشـخـص مـبـارزه در               
ــاه                    ــوق و آزادي و رف ــق ــاع از ح دف
انسانهاي سـاکـن جـغـرافـيـاي ايـران              
مستقل از ملـيـت و نـژاد و زبـان و                 
محل تولدشان، عرصه هائي کـه مـا         
کمونيستهاي کـارگـري هـمـيـشـه در            
صف اول مبارزه بوده ايم، نشـانـي از       

ظـاهـرا   .  نيروهاي راست نمي بـيـنـيـد       
و “  دمــوکــراسـي ” ابـراز وفــاداري بـه         

، که اسم رمز تـعـلـق بـه       ”حقوق بشر ” 
اردوگاه سرمايـه داري غـرب اسـت،           

مـبـارزه مشـخـص ايـن          .  کافي اسـت  
 –دموکراسي و حقوق بشر پـنـاهـان         

آنهم حقوق بشري که ظـاهـرا کـورش           
از   -کـبــيـر سـردمــدارش بـوده اسـت           

شمشيرزدن در دفـاع از تـعـلـق سـه                
خليـج  ” جزيره به مام ميهن و دفاع از   

و قدوسيت تمـامـيـت    “  هميشه فارس 
ارضي و خط و نشان کشيـدن عـلـيـه             

هر جا هم .  تجزيه طلبان فراتر نميرود   
که بيانيه حقـوق    –حرفي عليه اعدام  

 -بشر در موردش سکوت کرده اسـت    
و يا در دفاع از سکوالريسم زده انـد           
تحت فشار و مبارزه جنبش چپ بوده 

ازين بابت بايد خوشـحـال بـود        .  است
اما حقيقـت ايـنـسـت کـه اهـداف و                
ارزشــهــا و مــعــيــارهــاي هــويــتــي و          
خصلت نماي جنبش ناسيوناليسـتـي      
تماما در نقطه مـقـابـل انسـانـيـت و              
خواستها و نيـازهـاي انسـانـي افـراد            

 .جامعه قرار ميگيرد
 ٩٤ بهمن ١٢ 

 ... شما که به وطن و        

در تــقــابـل بــا قــدرت مـتــحــد           " 
طبقات دارا، پرولتاريا تنها زمـانـي       
قادر است که به مثـابـه يـک طـبـقـه               
عمل کند که خود را در يـک حـزب            

عليه کليه ي حـزب هـاي           –سياسي
ايـن  .  متشکل نمـايـد     –طبقات دارا 

عمل، پيروزي طـبـقـه کـارگـر را در              
راستاي انقالب سـوسـيـالـيـسـتـي و            
هدف نهايي آن، يعني الـغـاي هـمـه            

." طــبــقــات، تضــمــيــن مــي کــنــد           
مارکس در کـنـفـرانـس لـنـدن سـال               

 ١٨٧١ 
مــحــســن حــکــيــمــي مــنــهــاي         
مخالفت با لنين و موافقت لفظي با   
مارکس خود را يک روشنفـکـر ضـد          

جـمـالت   .  حزب و حزبـيـت مـيـدانـد         
فوق از مارکس ادعـاهـاي ضـديـت           
حکيمي با حزبيت طـبـقـه کـارگـر و             
موافقت با مارکس را بخوبي نشـان      
ميدهد که يک لفاظي روشنـفـکـرانـه         

  . بيش نيست
اما تا اينجاي کار از نـظـر مـن         

ميـشـود او     .  هنوز قابل تحمل است   
را نــقــد کــرد و روش ســالــمــتــر و                 

. صادقانه تري به او پيشـنـهـاد کـرد          
ديــدگــاهــاي ســيــاســي و روشــهــاي         
نادرست و ضد مارکسيسـتـي او را          
ميشود به نقد کشيد و خواننـده هـم          

اي .  ميتـوانـد قضـاوتـش را بـکـنـد             
کاش او در همين حد فـعـالـيـت بـي             
نتيجه، خود را مشغـول مـيـکـرد و            
وارد مباحثي نميشد که بـه پـلـيـس            

کاري که آگـاهـانـه يـا نـا            . گرا بدهد 
" آگاهانه در مصاحبـه اي بـه اسـم               

هـاي     هـا و دورنـمـاي تشـکـل             تجربه
. انجام داده اسـت     "  مستقل کارگري 

او در اين مصاحبه خود چنين گفتـه        
 :است
در يکي از مجـامـع عـمـومـي           " 

 يـکـي از       » کميته ي همـاهـنـگـي      « 
بـه نـظـرم بـا           –اعضاي کُرد کميته     

آخـر مـا     « :  گـفـت    –صداقت تـمـام      
نمي توانيم در کردستان به نام حزبي       
که به آن متعهد هسـتـيـم فـعـالـيـت               

به همين دليل، نـاچـاريـم ايـن       .  کنيم
فعاليت را در قـالـب تشـکـل هـاي               

ــي هــمــچــون           ــن ــه ي      « عــل ــت ــي ــم ک
 «." انجام دهيم»هماهنگي

محسن حکيمي اينقـدر درک و        
تعقل سياسي و تـجـربـه زنـدگـي در             
ايران را دارد که بفهمد نوشـتـن ايـن            

. جمالت به معني کار پليسي اسـت      
اما اينرا نوشته است و تـاکـيـد هـم              
نموده است که آن فرد مورد نظر کرد   

البته او از ايـن        .  زبان هم بوده است   
هـم فــراتـر رفــتـه و هـمــه فـعــالــيــن                 
تشکلهاي کـارگـري از ايـن نـوع را              
منهاي خودش متهم کرده و آنهـا را        
حزبي معرفي کرده است که پـلـيـس          
زحمت نکشد دنبال اسناد و مـدارک       

 . بگردد
" افشاگري" اگر پليس شهادت و     

محسن حکيمي را سند قلمداد کنـد    
و جدي بگيرد ديگر الزم نيـسـت بـه           
جاهاي ديگر فکر کند بايد مستقيم      
بـرود کــردسـتــان و اعضــا کـمــيــتــه            
هماهنگي را تحت فشار قرار بـدهـد      
که آنـهـا از نـظـر يـکـي از رفـقـاي                     
قبليشان به اسم محـسـن حـکـيـمـي            

البتـه مـحـسـن       .  حزبي کار ميکنند  
حکيمي خوب ميداند اين اتـهـامـي       
است که از سالها پيش پليس عـلـيـه     

و  اعضاي اين تشکل به کار گرفتـه         
رژيم بارها فعالين اين کميتـه را بـه           

امـا  .  همين جرم محاکمه کرده است    
تاکنون سند و مدرکي بـراي اثـبـات          

اکـنـون سـنـد بـه          .  آن نداشـتـه اسـت      
امضاي محسن حکيمي هـم را در          
دست دارد و ميشود آنها را با اتکـا         
به نوشته ايشان راحت به پـاي مـيـز            

زيـرا احـزابـي کـه         .  محاکمه کشـانـد   
محسن حکيمي اعضا اين تشکلهـا      
را به فعاليت در آنها متهم ميـکـنـد          
همگي از نظـر جـمـهـوري اسـالمـي             

 . محارب محسوب ميشوند
 

او در ادامــه مصــاحــبــه خــود           
 :چنين گفته است

تبديل تشـکـل هـاي کـارگـري            " 
علني به مـجـرايـي بـراي فـعـالـيـت                
حزبي نـه تـنـهـا ايـن فـعـاالن را بـه                    
هدفشان نمي رساند بـلـکـه تشـکـل            

کـــمـــيـــتـــه ي     « هـــايـــي از نـــوع           
 را نـيـز از هـم مـي               » هـمـاهـنـگـي     

پــاشــانــد، هــمــان گــونــه کــه از هــم             
 ."پاشاند

ــن              مــحــســن حــکــيــمــي در اي
مصاحبه نه تنها زشت کـاري را بـه           

دوسـتـان    اوج رسانـده اسـت بـلـکـه             
کميته هـمـاهـنـگـي را هـم از نـظـر                  
سياسي مقصر و آنها را مسـئـول از        
هم پـاشـيـدن کـمـيـتـه هـمـاهـنـگـي                  

ظاهرا جـمـهـوري اسـالمـي        . ميداند
دسـتـگـيـريـهـا و         .  تـقـصـيـري نـدارد       

ممنـوعـيـت فـعـالـيـت تشـکـلـهـاي                
کارگري و زنداني کردن و محاکمه و       
پرونده سازيها عليه فعالين کارگـري      
و اعضا اين تشکلها تاثيري نداشتـه   

بلکه اين فعالين بوده انـد کـه         .  است
کار حزبي و کار علني کارگري را بـا      

؟ و باعث از هـم      .! هم انجام داده اند 
او !  پاشي کميته هماهنگي شده انـد    

براي تبرئه کردن و جدا کردن خود از        
بقيه اعضا کميته هماهنگي تاکـيـد       

 : کرده است
من خود البته با فعاليت حزبي   " 

مخالفم و معتقدم کارگراني که روي      
پاي خود ايستاده بـاشـنـد بـه حـزب             
نياز ندارند و مي توانند با تشکـيـل         
شوراهاي ضدسرمايه داري فعاليـت     
سياسي بکننـد بـدون آن کـه حـزب              

 "داشته باشند
در اين نقل قول فوق ميـبـيـنـيـم           
که محـسـن حـکـيـمـي در قـدم اول                 
برخالف ادعاي موافقت ظاهـري بـا        
مارکس مخالف صريح گفـتـه هـاي         

امـا  .  مارکس در مورد حـزب اسـت       
او .  هــدف او چــيــز ديــگــري اســت           

ميخواهد ثابت کند که نـه مسـئـول          
از هم پاشي کميته هماهنگي اسـت        
و نه به کار حزبي معتقد اسـت چـون      
کار حزبي در جمهوري اسالمي جـرم   

پس او هيچ اشتباهي نکرده و . است
از نـظـر مـحـسـن          .  تقصـيـري نـدارد     

حـکــيــمــي ســرکــوبــگـري جــمــهــوري       
اسالمي و زنداني کردن و محـاکـمـه         

و ممنـوعـيـت ايـن         فعالين کارگري   
تشکلها هم باعث از هم پاشي آنـهـا         

همه تقصيرها از ديـگـر     .  نشده است 
اعضا کميته هماهنگي بـوده اسـت         
بويژه اعضا کرد کميته که فـعـالـيـت      

تـحـلـيـل      ؟ اين نوع   .!حزبي کرده اند 
سطحي و بـرخـورد سـبـک و سـطـح                
پايين شبهه پليسي فقط از يـک آدم         

متاسـفـانـه    .  کاله مخملي بر مي آيد 
در طول اين سالها اين دومـيـن بـار            

بـراي  "  چـپ " است که کساني به اسم       
ضربه زدن به مخالفين سياسي خود      
دســت بــه چــنــيــن اعــمــال زشــتــي             

 . ميزنند
اما سئوال اين است که محسـن       
حکيمي ميخواهد به کجا برود؟ آيـا       
به عاقبت اين گـفـتـه هـاي خـودش              
فکر کرده است؟ محسـن حـکـيـمـي           
اگر هنوز پرنسيبي را بـه رسـمـيـت             
بشناسد به دليل اين اظهارات شبهه 
پليسي بايد در قـدم اول از رفـقـاي               
سـابـقــش در کـمـيــتـه هـمـاهــنـگــي               

 . معذرت بخواهد
 

   ٩٤  بهمن ١٣ 
 

 ١ از صفحه  ... محسن حکيمي از ضديت با حزب            
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 ١ از صفحه 

آنچه به نام انـتـخـابـات در ايـران             
زير حاکميت رژيـم اسـالمـي جـريـان             
دارد، کوچکترين ربطي به حق رأي و        
حق انتـخـاب آزادانـه آحـاد جـامـعـه               

ــدارد ــچ              .  ن ــي ــا ه ــن مضــحــکــه ب اي
نه فقط . استانداردي انتخابات نيست

بخاطر شوراي نگهبان و هزار فـيـلـتـر         
که حـتـي خـودي هـاي رژيـم را هـم                   
تصفيه ميکند، بلکه مهمتر بـه ايـن          
خاطر که آزادي احزاب و مطبـوعـات        
و فـعـالـيـت سـيـاسـي بـراي مـردم و                   
مخالفين و حتي منتقدين نـيـم بـنـد            

تــحــت .  وجــود نــدارد   هــم     حـکــومــت 
اختناق ليستـي از سـرسـپـرده تـريـن              
حاميان حکومت و ولي فقيه را جـلـو         
مردم ميگذارند تا با رأي مردم بـراي        

از نظر مـردم   .  خود مشروعيت بخرند  
نــه ايـن بــاصــطــالح       و     نـه ايــن رژيـم      

انتخاباتش کوچکترين مشـروعـيـتـي       
 . ندارند

دو ارگــان   "  انــتــخــابــات " کــارزار   
ــي         "  ــوراي اســـالمـ ــلـــس شـ ــجـ و "  مـ
ــرگــان "  ــعــيــت عــرصــه          " خــب ، در واق

کشمکش جناحها و دارودسـتـه هـاي         
رژيم اسالمي بر سر تقسيـم قـدرت و          
گرفتن سهم از حاصل استثمار طبقـه        
کارگر و توده هاي زحمتکش وغـارت       

ايـن بـار     .  منابع و ثروت جامعه است 
ماهيت و فرم اين مـعـرکـه گـيـري از              
هميشه آشکـارتـر در بـرابـر چشـمـان              

خامنه اي در    .  مردم قرار گرفته است   
مقام ولي فقيه رژيم در اوج وقاحت از 
مــردم و حــتــي مــخــالــفــيــن نــظــام              
ميخواهد که در اين مضحکه آشکار      
شرکت کنند و بر ادعاي مشروعـيـت         

روحاني و . رژيمش مهر تاييد بکوبند 
اعتداليون و اصالح طلبان حکومتـي    
نــيــزعــلــيــرغــم رد صــالحــيــت هــاي          
گسترده هم جناحي هايشان، از مردم      
ميخواهند در ايـن نـمـايـش شـرکـت              

کليه دار و دسته هاي حکومـت    . کنند
عليرغم جدال و کشمکش حـادي کـه         
بــا يــکــديــگــر دارنــد، در يــک چــيــز             

ــرکــنــد   ــاي        :  مشــت ــدن مــردم پ کشــان
صندوق ها و مشروعيت خريدن براي      

 . حکومت منحوس شان
در اين نمايش انتخاباتـي نـبـايـد         

شرکت در اين انتخابـات  .  شرکت کرد 
با هر انگيزه اي که باشد بـه مـعـنـاي             
کوبيـدن مـهـر تـأيـيـد بـه حـکـومـت                   
اسالمي و به مـعـنـاي تـداوم فـقـر و                 
فالکت اقتصادي، به مـعـنـاي تـداوم           
نظام آپارتايد جـنـسـي، بـه مـعـنـاي                
تشديد فشـار سـرکـوب و تـداوم بـي               
حقوقي هاي سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي              

بايد بـه سـيـنـه خـامـنـه اي و                 .  است
ــاه               ــي و ســپ رفســنــجــانــي و روحــان
پاسداران و همه مجـيـزگـويـان ريـز و             

. درشت آنها قـاطـعـانـه دسـت رد زد             
بايد از شکاف هاي دروني بااليي هـا    

و از بحراني که سرتاپاي حکومـت را        
گرفته است اسـتـفـاده کـرد و فضـاي              
اعتراض به کل اين حکومت و کـلـيـه        
دار و دسـتـه هـايـش و اعـتـراض بـه                 
جهنمي که بر سـر اکـثـريـت جـامـعـه               

. حاکم کرده است، را گسترده تر کـرد        
بايد از اين فضا براي متشکـل شـدن          
بيشتر و آمادگي بيشتر براي تـعـرض        
گســتــرده عــلــيــه کــلــيــت جــمــهــوري         

 . اسالمي استفاده کرد
 

 !کارگران و مردم آزاديخواه
اگر خواهان پايان دادن به فـقـر و         
فالکت اقتصادي و اين همه مصائـب      
و بي حقوقي ها هستيد، اگر خواهـان    
آزادي و بـرخـورداري از يـک زنـدگـي              
مرفه و آسوده هستيد، اگـر خـواهـان           
پايان دادن به تبعيض و بيحقوقي زن        
و دخالت مذهب در حـکـومـت و در           
زندگي خود هستيد، به پاي صـنـدوق        
هاي رأي حکومت نرويد و هـمـه جـا            
تبليغ کنيد که نبايد در ايـن نـمـايـش           

هـر بـحـث و فـرصـتـي             .  شرکت کـرد   

را بـه صـحـنـه         "  انتـخـابـات   " درمورد  
افشاگري و مبارزه عـلـيـه جـمـهـوري             
اسالمي تبديل کنيد و اجازه نـدهـيـد          

بـه  "  بـد " با فرمول فريبکارانه انتخاب     
جــريــانــات مــجــيــزگــوي   " بــدتــر" جـاي    

جمهوري اسالمي بخشي از جـامـعـه        
بـا  .  را به پاي صندوق رأي بکشـانـنـد        

نرفتن به پاي صندوق ها ايـن بسـاط           
را به عرصـه رسـوائـي رژيـم تـبـديـل                
کنيـد و عـزم خـود را بـراي بـه زيـر                     
کشيدن رژيم سرمايه داري اسـالمـي         

انتخاب واقعي کارگران و .نشان دهيد
مردم تشنه آزادي در ايران سرنگـونـي     
انقالبي جمهوري اسالمـي و تـحـقـق           
آزادي و برابري و دخالت مستقيـم در      

 . حاکميت و اداره جامعه است

 
 حزب کمونيست ايران

 حزب کمونيست کارگري ايران
  -حزب کمونيست کارگري 

 حکمتيست
 ۲۰۱۶ ژانويه  - ۱۳۹۴ بهمن 

 فراخوان مشترک 
 در مضحکه انتخابات رژيم اسالمي شرکت نکنيد

 

  انتخاب مردم سرنگوني حکومت است  
 

ما مردم در انتخابات جمهوري اسالمي حقي نداريم که بخواهيم بـا   
انتخاب کـردن  . شرکتمان آنرا تثبيت کنيم يا با تحريم از آن چشم بپوشيم 

تمام آنچه از مـا      .  و انتخاب شدني اگر هست در اختيار دشمنان ماست 
ميخواهند اينست که به سياهي لشـکـر دار و دسـتـه هـاي مـخـتـلـف                        

. ارتجاع حاکم تبديل شويم و صفهاي راي گيري شان را طويل تر نماييـم           
پاسخ ما تـعـرض   ..  پاسخ ما جمع کردن کل اين بساط نفرت انگيز است 

به حکومت و پافشاري بر حقوق انساني خويش يعني برابري زن و مـرد،         
آزادي بيان و عقيده، رفاه و درمان و مسکن براي تک تک افراد، حـرمـت               
و شادي براي همه، و حق بي چون و چراي انتخاب نحوه زندگـي خـويـش                  

در اين مجالسي که يک پايه دستگاه دزدي و جنايت اسـت حـتـي       .  است
انتخاب ما مردم جامعه اي است کـه    .  اگر حق داشتيم شرکت نميکرديم 

در آن قانون اساسي اسالمي و تمام قـوانـيـن مـذهـبـي و ارتـجـاعـي از                       
انتخاب مـا در هـم پـيـچـيـدن مـجـالـس                       . حکومت بيرون ريخته شود   

اسالمي و حاکميت مفتخوران سرمـايـه دار بـا تـمـام دارودسـتـه هـاي                       
فضاي نزاعها و چانه زني جناحها بر سر مجالس اسـالمـي را        .  آنهاست

 .گسترش مبارزه و طرح خواستهايمان تبديل ميکنيم  به فرصتي براي
 

 مرگ بر جمهوري اسالمي    
 حزب کمونيست کارگري ايران       

 ۲۰۱۶ ، ژانويه  ۱۳۹۴ بهمن 

در .  حق تشکل، آزادي بيان را دارنـد        
شهرهاي کردستان بـه قـدمـت عـمـر              
ننگين و سياه جمهوري اسالمي ايـن        
چپ و کمونيستها بوده اند که از طرق    
مختلف مبارزه علـيـه مـيـلـيـتـاريـزم             
نظامي، دستگيري و سـرکـوب مـردم        
را سازماندهي و خـود نـيـز  حضـور               

 . فعال داشته اند
در شهرها و روستاهاي کردستـان    
ــراي              احــزاب چــپ و کــمــونــيــســت ب
سازماندهي و ابراز وجود کـارگـران و        
زنان تالش هاي آگاهانه و مثـمـرثـمـر          

حاصل اين تالشهـا  .  را بخرج داده اند   
برگزاري مراسم هاي اول مـاه مـه در           
شهرهاي کردستان بويژه شهر سننـدج       

حــاصــل تــالــشــهــاي چــپ و           .  اســت
کمونيستها برپايي روز جهـانـي زن و         
مراسم هاي با شکوهي اسـت کـه در           
دفاع از جنبش براي بـرابـري زنـان بـه          
ــاورد                 ــتــ ــي و دســ ــاســ ــيــ داده ســ
سوسياليستي در جامعه تبديل شـده       

 .است
حــاصــل تـــالــشــهـــاي چــپ و               
کــمــونــيــســتــهــا بــرگــزاري مــراســم و         
فستيوال هاي روز جهاني کـودکـان و        

دفـاع از    .  دفاع از حقوق کودک اسـت      
ــره و فضــاي                ــه ــان چ ــودک ــوق ک حــق
سوسياليستي در شهرهاي کردسـتـان      

 .را به ثمر رسانده است

شهرها و روستاهاي کردستان در     
ســه دهــه گــذشــتــه شــاهــد جــدال و              
کشمکش دائمي آزاديخواهي و دفـاع      
از دســتــاوردهــاي انســانــي چــپ و              
کمونيستها، و در جبهه مقابل اين رو 
در رويي جمهوري اسالمي و تعـدادي       
از جريانات دن پايه از جبهـه مـتـحـد            

. کرد و اصـالح طـلـبـان کـرد، اسـت               
جدالي دائمي و عـلـنـي در دفـاع از                

دفـاع از     در ٥٧ دستاوردهاي انقالب   
کرامت و حرمت انساني بـراي دفـاع          
از حق تشکل و آزادي بيـان، مـبـارزه           
براي پايان دادن به ميليتاريزم نظامي 

 .و حل مساله کرد
در شرايطي کـه بـه روز بـرپـايـي               
مضــحــکــه انــتــخــابــاتــي جــمــهــوري        
اسالمي نزديک ميشويم، هشيـاري و      
هــمــبــســتــگــي مــردم در شــهــرهــا و           
روستاهاي کردستان بيش از هر دوره        
اي به امري جدي و اعتراضي تبـديـل         

 .شده است
مضحکه انتخاباتي را ميتوان و      
بايد بـه صـحـنـه افشـاگـري و اعـالم                 
کيفرخواست عليه جمهوري اسـالمـي      
و کليه دار و دسـتـه هـاي آن تـبـديـل                 

ميتوانيم و بايد در هر فـرصـتـي    . کرد
در خيابان و محل کار و محـل درس          
و اجتماع انتخاب هاي واقعي خود را  
با صراحت و شفافيت هرچـه بـيـشـتـر         

نــه بــه اعــدام، آزادي        :  اعــالم کــنــيــم   
زندانيان سـيـاسـي، نـه بـه تـبـعـيـض                 
جنسيتي، افزايش فوري دستمـزدهـا،      
بيمه بيکاري و بازنشستگي مکـفـي،     
آزادي هــاي ســيــاســي و مــدنــي و                
فرهنگي، پوشـش اخـتـيـاري و لـغـو              
حجاب، و در يک کالم پايان دادن بـه           
کابوس سي و چنـد سـالـه جـمـهـوري              

 . اسالمي
مساله فقط اعـالم خـواسـت هـا           
نيست، مساله مهمتر متشکل شـدن     
حول جنبشي عليه معرکه انتخاباتـي       
رژيم و ايجاد شـبـکـه هـا و روابـطـي                
براي بسط مبـارزه عـلـيـه جـمـهـوري              
اســالمــي و تــحــقــق خــواســت هــا و            

بـا تـمـام قـوا         .  مطالبات مردم اسـت    
بميدان بيائـيـم و بـه جـنـبـش نـه بـه                    

 .جمهوري اسالمي دامن بزنيم
انتخابات هاي جمهوري اسالمي    
چيزي فراتر از تجديد تقسيم پستها و        
کــرســي هــا بــيــن دارو دســتــه هــاي             
حکومتي نيست، اما براي ما مـردم        
انتخابات هميشه فرصتي بوده اسـت       
براي تعرض بيشتر و بچالش کشـيـدن     

در انتخابات ايـن دوره      .  کل حکومت 
نيز با صداي بلند به رفتن جـمـهـوري           

 . اسالمي راي خواهيم داد
 

 ١٣٩٤ بهمن ٦ 
 ٢٠١٦  ژانويه ٢٦ 

 ... در ضرورت حمايت از       
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محمود بهراميان به علت    
 سوختگي شديد جانباخت     

مــحــمــود بــهــرامــيــان يــکــي از          
 تصادف در مـحـور         مصدمين حادثه 

 بهمن ماه ٩ روستاي نگل، روز جمعه   
 در بيمارستان مطهري تـهـران بـه      ٩٤ 

يـن   ا ! علت سوختگي شديد جانباخت   
 بـهـمـن مـاه بـه عـلـت                ٢ حادثه روز    

برخورد يک دسـتـگـاه تـانـکـر حـمـل                
سوخت با يک دستگاه پژو در نزديکي 
روستاي نگل از توابع شهـر سـروآبـاد          

 نـفـر بـه اسـامـي          ٥ اتقاق افتاده بود،    
شهاب پورمحمد، شـيـالن رحـيـمـي،          
شينا پور محمد و مـحـمـد رحـيـمـي              

 در   .برادر شيالن در دم جان بـاخـتـنـد       
همين رابطه دو نفر بـه کـمـک حـادثـه              

ديدگان شتافتند که هر دو مسافر بـر      
 حـريـق دچـار سـوخـتـگـي                 اثر حادثه 

 .شديد شده و جانباختند
 

جــمــهــوري اســالمــي مســبــب و        
مسئول جانباختن حـادثـه نـاگـوار و            
خونين تصادف در مـحـور روسـتـاي           

در دولت روحاني حـوادث  .  نگل است 
ناشي از نا امني جاده ها بيـشـتـر از             

دولت روحـانـي    .  هردوره اي شده است   
به تعمير و مـرمـت کـردن جـاده هـا                

بـخـش عـمـده       .  کمترين توجه را دارد    
بودجه هـا و درآمـدهـا بـه گسـتـرش                
جنگ و کمـک  بـه نـيـروهـاي اسـالم                

سياسي در سوريـه و لـبـنـان و يـمـن                 
اختصاص داده ميشود و هـمـچـنـيـن           
دزدي و چپاول پول و دارايـي هـا در              
ايران توسط نظام جمهوري اسـالمـي،     
اختصاص هزينـه هـاي مـالـي بـراي             
ايمني کردن جاده هـا را بـحـد صـفـر              

 .رسانده است
کميته کردستان حزب کمونيسـت   
کارگري ايران بخانواده جانبـاخـتـگـان      
حادثه خونين روستاي نگل صميمانه     

 تسليت ميگويد
 

دادگاه نخست و غير علني  معلم  
 :  بهمن ١٠   !زنداني اسماعيل عبدي  

اسماعيل عبـدي بـا اتـهـامـاتـي            
اجتمـاع و تـبـانـي بـه قصـد               ” مانند  

تـبـلـيـغ     ” و   “  اخالل در نظم عـمـومـي       
 و   ۶۱۰ ، موضوع مـواد      “عليه نظام 

ــون مــجــازات اســالمــي            ۵۰۰  ــان  ق
ــن                  ــده و مصــداق اي ــه ش ــم ــحــاک م

هاي صنفـي او بـه          اتهامات، فعاليت 
عنوان دبير کل کانون صنفي معلمان   
و سازماندهي و شرکت در تجمـعـات        

دبـيـرکـل کـانـون        .  عنوان شـده اسـت      
صنفي معلمان تهران آخرين بار ششم   

، زماني که براي پيگـيـري     ۹۴ تيرماه  
علت مـمـنـوع الـخـروج بـودنـش بـه                 
دادسراي اوين مراجعه کرده بود پـس        

 . از ساعت ها بازجويي، بازداشت شد
 

برپايي نمايشگاه نقاشي با   
   !هاي اکريليک و گواش    آميزي رنگ 

ستاره حسيني يکي از هنرمندان 
هـاي     خوش قريحه، در ادامه فعاليـت     

هنري خود نمايشگاه نقاشي انفـرادي      
در گالري سينما بهمن شهر سـنـنـدج          
براي يک هفته در معرض ديد عـمـوم          

ــمــايشــگــاه کــه           .قــرار داد    ــن ن  دراي
پنجمين نمايشـگـاه انـفـرادي سـتـاره            

 اثـر    ٢٢ شـود،       حسني محسوب مي  
نقاشي در ابعاد مختلف با مـوضـوع        
طبيعت بيجان و فيگور بـا تـکـنـيـک            
اکريليک و گواش نـمـايـش داده شـده            

 اين نمايشگـاه در دو سـاعـت            .است
 ٨  الي ٥  صبح و ١٢  و   ١٠ مختلف،  

 بهمن ماه ادامـه    ١٧ شب برگزار و تا     
ــارغ                .دارد ــي از ف ــن ــي ــاره حس ــت  س

التحصيالن نقاشي در دانشگاه تهران     
باشد و   خورشيدي مي١٣٧٠ در سال  
هاي هنـري خـود را بـا هـنـر                 فعاليت

نقاشي شروع نموده و کسـب چـنـديـن         
 . خود دارد رتبه برتر را در کارنامه

 
 فعالين زيست محيطي    

فعالين زيسـت مـحـيـطـي بـراي             
گان در فصل سـرمـا،     ه  حفاظت از پرند  

اقــدام بــه ســاخــت النــه و نصــب در              
جمـعـي     . گان کردند زيستگاهاي پرنده 

از فعالين زيست محيطي و اعضـاي      
در "  ژيـنـکـو   " انجمن زيست محيطي     

ــراي حــفــاظــت از               ــه ب شــهــر اشــنــوي
گان در فصل سرما در حـرکـتـي            ه  پرند

تحسين برانگيز اقـدام بـه سـاخـت و              
گـان در        النه و نصب براي پـرنـده         تهيه

دو اعضاي انجمن     .زيستگاها کردند 
بـه اسـامـي      "  ژينکو" زيست محيطي   

پور و مامنـد کـارسـاز         مرتضي رسول 
به طور خودجوش مسئوليت سـاخـت       

. انـد    ها را بـرعـهـد گـرفـتـه              و سازالنه 
ــراي احــيــاي تــاالب           هــا و       تــالش ب

ــاچــه  ــده          دري ــرن ــا    هــا، آزادســازي پ ه
گـان     درفقس، تهيه خوراک براي پـرنـده    

در فصل سرما، تالش براي جلوگيري    
تخريب زيست محيطي در مـنـاطـق          
مختلف کُردستان ابعـاد جـديـدي بـه           

 .خود گرفته است
 

 افزايش، مرگ کارگران      
 در اثر حوادث ناشي از کار    

 !  در استان کردستان 
بــنــا بــه اظــهــارات مــديــر کــل             

 ٨ پزشکي قانوني استان کردستان در      
ماه امسال يعني تا پـايـان آبـان مـاه             

 نفر بر اثر حوادث ناشي از کـار           ٢١ ،
در استان کردستـان جـان خـود را از              
دست داده اند و اين در حالي است که 
در مـدت مشـابـه سـال قـبـل مـرگ                 

نفر بوده انـد يـعـنـي         ١٢ ناشي از کار    
 .درصدي اين حوادث٥٠ افزايش 

 
کمپين نه به غصب اماکن   

  !عمومي کامياران  
مردم کامياران با اتحاد و تـالش       
خود توانستند حکم دادگاه در مـورد        
پلمپ مرکز بهداشت اين شهر را فـک         

ايـن تـالش هـمـچـنـان           .  پلمپ کـنـنـد    
ادامه دارد تا بتوانـنـد بـقـيـه مـراکـز               
عمومي شهر را از دست مـالـکـان و            
غاصبين خارج کنند و به مردم شـهـر      

اهالي محترم شهـرسـتـان    . بازگردانند
ــر شـــور               ــان پـ ــوانـ ــاران،جـ ــيـ ــامـ کـ

ــگــر    ــالــش ــه        ....!  وت ــه ک ــگــون ــان ــم ه
مستحضر هستيد، با سـعـي وتـالش        
جمع کـثـيـري از شـمـا هـمـشـهـريـان                  
گرامـي، در شـفـاف سـازي واطـالع              
رسـانـي درخصـوص غصـب امـاکـن             
عمومي کامياران، پس از جمع آوري    
مدارک بسيار زياد وهمکاري عده اي      
از زارعين قديم در تهيه وجـمـع آوري          
اين مدارک وپيگيري وتحويل آنها بـه        
مراجع مربوطه وهـمـچـنـيـن شـرکـت            
فعال وپـيـگـيـرانـه تـعـداد زيـادي از                 
همشهريان در کمپيـن نـه بـه غصـب             

ــومــي       ــم ــن ع ــاک ــر      .  ام ــه فضــاي ش
ومبـاحـث درون خـانـوادهـا وادارات            

وديگر محافل ماالمال از تاثير نقش  
برجسته اين حرکت برحق اجـتـمـاعـي         

برکسي پوشيده نـيـسـت    .  بوده وهست 
که اين حرکت اجتماعي، بـزرگـتـريـن          
چالش را در ذهنيت و عمل غاصبين    
ومتجاوزين به حقـوق شـهـرونـديـمـان           

بـاسـعـي وتـالش       .  ايجاد کـرده اسـت      
وپيگيري همه شـمـا خـانـواده بـزرگ             
کامياران، موفق به کوتاه کردن دست     
غاصبان وچپاول گران اموال عمومي     
واجتماعي شهر در خصوص بـهـداري       

اين پيروزي نتـيـجـه      .  شماره يک شديم  
مشارکت اجتماعي همـه شـهـرونـدان         
در اعــتــراض بــه ايــن بــي عــدالــتــي            
واحــکــام صــادره در ايــن خصــوص            

نتيجه بيداري ودخالت وايـفـاي   .  است
نقش همه شما همشهريان گرامي در        
امور واقـع در پـيـرامـون زنـدگـيـتـان                

نتيجه وجود يک نـيـروي مـهـم         .  است
وتـعـيـيـن کـنـنـده          )  قدرت اجـتـمـاع    ( 

است، نيرويـي کـه قـانـون نـيـز بـايـد                  
درخدمات رساني به آنها دخالت کند      
ونه در محروم کردن آنـهـا از هـمـيـن               

نيرويي فراتر از    .  حداقل هاي موجود  
مالکين وغاصبين وهمه کساني کـه       
اين دنيا را بين خود تقسيم کرده انـد           
که عمال ما را به شهروندان درجه دوم 

باز پـس گـيـري ايـن         .  تبديل ميکنند 
بـدون  )  بـهـداري شـمـاره يـک         ( مکان   

دخالت ومشارکت اين نـيـرو امـکـان          
اين يک پيروزي مهم بـراي      .  پذير نبود 

همه مردم آگاه وفعال شهر ومـنـطـقـه           
ما اين پيروزي را     .  محسوب ميشود 

به هـمـه مـردم هـوشـيـار کـامـيـاران                 
تبريک مي گوييم ، ودر اين راستـا از      
همه انسانهاي شريف ومتعهد که در        
اين امر مهم در هرسـطـحـي دخـالـت            
داشته اند کـمـال تـقـديـر وتشـکـر را                 

زنده باد اتحاد وهـمـبـسـتـگـي          .  داريم
 اجتماعي شهروندان

 *** 
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 ١ از صفحه 

بـهـنـام ابـراهـيـم زاده از زنـدان                
کدام معـيـشـت، کـدام        :  رجايي شهر 

 منزلت
نزديک به دو سال پس از آنـهـمـه          
ــي هــيــچ            ــت روحــان ادعــاهــاي دول
تغييري در معيشت و منزلت مـردم      
خصوصا جامعـه کـارگـران بـوجـود           

آنچه در ايـن دو سـال         .  نيامده است 
نصيب مردم و جامعه کارگري شـده       
چيزي جز گـرانـي و تـورم و ايـجـاد                
فضـــاي امـــنـــيـــتـــي و ســـرکـــوب           
اعتراضات و اعتصابات کارگري و      
بازداشت فـعـالـيـن کـارگـري نـبـوده              

 .است
با روي کار آمدن دولت روحانـي     
بيکاري بيشتر شـده و خـانـواده هـا             

. بيشتر اسير بيکاري و فقر شده انـد    
در اين اوضاع روستاييان يک بخـش       

حـدود  .  آسيب ديده جامعه هسـتـنـد      
 هزار روستاي کشور از سـکـنـه          ٢٣ 

خالي شده است و روشـن اسـت کـه             
خالي شدن آنها از سکـنـه بـداليـلـي            

حـاشـيـه    .  مانند بيکاري و فقر است    
نشنيي و محروميت از اوليه تـريـن          
امکانات زيستي معـضـل اسـاسـي         

ــان اســت       ــي ــاي ــورداري     . روســت ــرخ ب
روستاييان از امکانات زيرسـاخـتـي       
و زير بنايي مانند آب آشـامـيـدنـي          
سالم، آموزش و پرورش، برق، گـاز،        
و تلفن و حتي اينترنت از نـيـازهـاي          
ضروري دنياي امروز است و بايد در 

از سـوي       . روستـاهـا تـامـيـن شـود          
 ۶ ديگـر عـلـيـرغـم ايـنـکـه از هـر                    

خانواده روستايي يکنفر تحصيـالت   
دانشگاهيي دارد، اما مـتـاسـفـانـه          
شانس کاري ندارند وبسياري از ايـن     
روستاييـان زيـر خـط فـقـر زنـدگـي                

بـه بـاور کـارشـنـاســان             . مـيـکـنـنـد     

شکاف عظيمي در اسـتـانـداردهـاي        
زندگي در روستاها و شهرها بـاعـث     
شناور شدن معضل بـيـکـاري بـيـن            

. شهرنشينان و روستاييان شده است    
تـا جــايـيــکـه حـدود سـه مـيــلـيــون                
روستايي امروز هيچگونه فعـالـيـت       

و متاسفانه پنج و    .  اقتصادي ندارند 
 سـال    ٣٠ سه ميليون نفر از آنان زير    

 .و جوانان هستند
بــيــکــاري امــروز ديــگــر فــقــط         

بــلـکــه  .  مـخـتــص شـهــرهـا نــيـسـت          
بسياري از روستاييان را هـم نشـانـه         
گرفته است و هر روز هـزاران جـوان           
تحصيل کرده جوياي کار در کشـور        

بدليل عـدم    . ساکن روستاها هستند  
امکانات شغـلـي بسـيـاري از آنـان             
راهي شهـرهـا مـيـشـونـد کـه بـراي                
آباداني روستاها نيـز عـواقـب بـدي           

 . دارند
ــصــادي واحــدهــاي           ــت ــود اق رک
توليدي واز سوي ديگر موج جـديـد          
فارغ التحصيل ها باعـث مـيـشـود          
ميليونها جوان آمـاده بـه کـار وارد            
بازار کار شوند و به صف بـيـکـاران           

 ٠٠٠ ۵ در حـال حـاضـر          .  بپيوندنـد 
فارغ التحصـيـل بـيـکـار در رشـتـه               

 فــارغ   ٢٠٠٠ مــحــيــط زيســت و         
التحصيل بيـکـار در رشـتـه هـايـي              

 ۵ چون کشاورزي و در کل بيـش از           
ميليون فـارغ الـتـحـصـيـل بـيـکـار                

و ايــن      . مــتــقــاضــي شــغــل داريــم      
درحاليست که نـه خـبـري از بـيـمـه               

. بيکاريست و نه خبري از کار اسـت       
مردم ايران محال است بيش از ايـن         
در تبعيض، بيکاري و نـابـرابـري و            
فسـاد اقــتـصــادي و اخــتــالـســهــاي          

حـجـم   .  ميلياردي را کـنـار بـيـايـنـد          
 هـزار مـيـلـيـارد          ٣٠٠ خيره کننـده     

توماني بدهي هاي دولت بـه بـانـک           
ها و بخش خصوصي و بـه تـامـيـن          
اجتماعي ، و گسـتـرش خصـوصـي           
ســازي هــا و هــمــزمــان تــعــطــيــلــي          
کارخانه هـاي کـوچـک و بـزرگ کـه               
نمودي از بحـران اقـتـصـادي اسـت،            
اين پرسش و خـواسـت عـمـومـي را           

 ٠ ۵ ٩ مطرح ميکند که درآمدنفتي      
ميليارد دالري در دولت گذشته چـه       

در کــنــار هــمــه ايــن مــوارد             .  شــد

ــون              ــان ــواري، ق ــت خ ــرش ران گســت
گـريـزي، بــي عـدالــتـي و انـبـاشــت               
سرمايه هاي اجتماعي نزد عـده اي        
خاص که فاقد کفايت و صـالحـيـت          
هستند واقعيت هاي تلخي است که      
عدم بيان آن ظلـم بـزرگـي بـه مـردم               

 .ايران است
بخش بزرگي از اقتصاد جامعـه      
به فساد بـزرگ نـظـام بـانـکـداري و               
تخليه صنـدوقـهـاي بـازنشـسـتـگـي            
ــيــد، اعــم از                ــول ــار ت ــب وضــع اســف
فوالدسازان بزرگ، معادن غول آسـا      
و خودروسازان و شرکت هاي تولـيـد        
فلزات و صـدهـا شـرکـت تـولـيـدي                
ديگر بيکارسازي هاي بسـيـاري را         

اما دروغها، آمار   .  همراه آورد است  
و ارقام غلط دردو سال گذشته بيش       
از دوران هاي پيش بـه خـورد مـردم           

و مـتـاسـفـانـه درايـن           .  داده ميشود 
مدت اعـتـراضـات و خـواسـتـهـاي              

 . مردم سرکوب شده است
فرجام سخن اينکه همـه ايـنـهـا          
نشان از اين دارد که پشت ويـتـريـن           
زيبا و بزک شده دولت آقاي روحـانـي    
هم چيـزي بـراي مـردم بـه مـعـنـاي                 

و حـرفـهـايـي     .  واقعي آن وجود ندارد   
مــثــل عــبــور از رکــود و کــنــتــرل              
نقدينگي ، تورم بهبـود مـعـيـشـت،           
همگي عـاري از واقـعـيـت بـوده و                

. معناي ملموسي براي مردم نـدارد      
حال اگر تـورم بـه مـعـنـاي واقـعـي                 
کنترل شده، پس اين گراني سـرسـام          

آيا روحاني همانند . آور براي چيست
احمد نژاد ميخواهد با دروغ مدعي     
شود که دشمنان ميخواستنـد تـورم        

 برسانند و ما جلوي آنـرا    ٠٠ ۴ را به   
 درصد کـتـنـرل      ٠ ۵ گرفتيم و در حد     

خـيـر ديـگـر مـردم بـه ايـن                .  کرديـم 
مردم معيشت و   .  حرفها باور ندارند  

مـردم بـيـمـه       .  منزلت مـيـخـواهـنـد       
 . بيکاري، کار و آسايش ميخواهند

 
ــال              ــع ــم زاده ف ــراهــي ــام اب ــهــن ب
کارگري، عضو کميته پيگيري براي      

 ايجاد تشکلهاي کارگري
 زندان رجايي شهر،

 ١٠  اندرزگاه 
 ۴ ٩ بهمن 

 به نقل از پايگاه خبري
  بهنام ابراهيم زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهنام ابراهيم زاده 

حـتـي   .  جنايت به اصطالح راي دهند    
در اين حالت نيز، و عليرغم همه راي   
سازي ها و تقلب ها، اينکه چه کسي      
از صــنـدوق درآيـد نــتـيــجـه بـرآيــنــد              
معادالت دروني قدرت، مـالحـظـات       
مربوط بـه حـفـظ نـظـام، و نـهـايـتـا                   

در  . تصميم شخص خامنـه اي اسـت        
 انتخابات در جمهوري اسـالمـي     واقع

مکانيسمي براي تقسيم جـوانـبـي از         
قــدرت بــيــن جــنــاح هــاي رژيــم، و              
مهمتر، نمايشي براي کسب درجه اي 
ــوري             ــات ــت ــک ــراي دي ــت ب ــي مشــروع

. اسـالمـي سـرمـايـه در ايـران اســت              
همين خواص، انتخـابـات جـمـهـوري          
اسالمي را به عرصه جدال هـاي گـاه           
تند جناح هاي حاکم بر سر قـدرت و           
رقابت بـراي کسـب راي بـخـشـي از               

اما مردم ايـران    .  مردم تبديل ميکند  
کــه خــواهــان رهــايــي از شــر رژيــم              
اسالمي اند بسيار فراتر از آمارهـاي        
جمهوري اسالمي انتـخـابـات هـا را           
ــم مــيــکــنــنــد؛ و هــرگــاه در               تــحــري
انتخابات شرکت کرده انـد کـوشـيـده           
انــد تــنــاقضــات درونــي جــمــهــوري          
اسالمي را تشديد و انتخابات را بـه          

مـبـارزه عـلـيـه         عرصه اعـتـراض و         
 . جمهوري اسالمي تبديل کنند

شواهد حاکي از آن است کـه در          
اين انتخابات هم تناقضات و جـدال         
هاي دروني جمهوري اسالمـي و هـم        
تقابل و مواجهه مـردم بـا کـل رژيـم              
ــل                ــب ــر از مــوارد ق بصــورت حــادت

جمهوري اسالمي  .  ميتواند بروز کند  
در يک مقـطـع سـرنـوشـت سـاز قـرار               

تالش براي نزديـکـي بـا        .  گرفته است 
غرب و تناقضاتي که اين روند ايجاد   
ميکند، مساله کهولت خامنه اي و        
معضـل جـايـگـزيـنـي او، شـکـسـت                
فرهنگ اسـالمـي و حـکـومـتـي در              
مقابـل فـرهـنـگ مـدرن و مـتـرقـي                 
مردم، بـحـران مـزمـن و سـاخـتـاري               
اقتصاد ناشي از حاکميت جـمـهـوري        

گسـتـرش روز      اسالمي از يکسـو و        
ــر و                 ــارگ ــه ک ــق ــب ــارزه ط ــزون مــب اف
نارضايتي عمومي عليه اين اوضـاع       
از سوي ديگر عرصه را بر همه جناح         

جمهوري اسالمـي تـنـگ کـرده           هاي

در اين شـرايـط انـتـخـابـات و             . است
تشديد اختالفات دروني رژيم و کـال         
فضاي سياسـي کـه حـول آن ايـجـاد               

از نـقـطـه نـظـر مـردم بـايـد                  ميشـود 
بعنوان فرصتي بـراي بسـط مـبـارزه            
براي مطالـبـات خـود، مـتـشـکـل و               
متحد شدن عليه کـلـيـت جـمـهـوري              

 .اسالمي در نظر گرفته شود
مضحکه انتخاباتي را مـيـتـوان        

و بايد به صحنه افشـاگـري و اعـالم             
کيفرخواست عليه جمهوري اسالمـي     
و کليه دار و دستـه هـاي آن تـبـديـل                

ميتوانيم و بايد در هر فرصـتـي   .  کرد
در خيابان و محل کار و محـل درس     
و اجتماع انتخاب هاي واقـعـي خـود          
را با صراحت و شفافيت هرچه بيشتر    

نــه بــه اعــدام، آزادي       :  اعــالم کــنــيــم  
زندانيان سيـاسـي، نـه بـه تـبـعـيـض                
جنسيتي، افزايش فوري دستمزدهـا،      
بيمه بيکاري و بازنشستگي مکفـي،      
آزادي هــاي ســيــاســي و مــدنــي و               
فرهنگي، پوشـش اخـتـيـاري و لـغـو              

پايان دادن بـه      و در يک کالم    حجاب،
کابوس سي و چنـد سـالـه جـمـهـوري             

مساله فقط اعالم خواسـت   .  اسالمي
ها نيست، مساله مهمتر مـتـشـکـل          

حول جـنـبـشـي عـلـيـه مـعـرکـه                 شدن
انتخاباتي رژيم و ايجاد شبکه هـا و          
روابطي بـراي بسـط مـبـارزه عـلـيـه                
جمهوري اسالمي و تحـقـق خـواسـت          

بـا تـمـام      .  ها و مطالبات مردم است    
قوا بميدان بيائيم و به جنبـش نـه بـه             

    . جمهوري اسالمي دامن بزنيم
ــات هــاي جــمــهــوري            ــتــخــاب ان

تـجـديـد     اسـالمـي چـيـزي فـراتـر از               
تقسيم پستها و کرسي ها بـيـن دارو           
دسته هاي حکومـتـي نـيـسـت، امـا             
براي ما مردم انـتـخـابـات هـمـيـشـه               
فــرصــتــي بــوده اســت بــراي تــعــرض          
بــيــشــتــر و بــچــالــش کشــيــدن کــل             

در انتخابات اين دوره نـيـز   .  حکومت
با صداي بلـنـد بـه رفـتـن جـمـهـوري                 

  .اسالمي راي خواهيم داد
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۱۳۹۴  بهمن ۸ 

 ۲۰۱۶  ژانويه ۲۸  

 ... بيانيه حزب کمونيست کارگري           کدام معيشت، کدام منزلت

 براي ما مردم       
انتخابات هميشه فرصتي         

بوده است براي تعرض       
 بيشتر و بچالش کشيدن       

 .  کل حکومت    
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ــي              ــارزان ــودم ب ــاســت مســع دوره ري
شده و با اخراج چهار نمـايـنـده            شروع

جنبش گوران از پـارلـمـان و رئـيـس               
پارلمان توسط حزب دمـکـرات، ايـن         
بـحـران عـمـيـقـتـر شـده کـه بـاوجــود                   
بسياري از تالـشـهـا طـرفـيـن تـا هـم                
اکــنــون حــاضــر بــه کــوتــاه آمــدن از             

از طـرف ديـگـر        .  مواضع خود نبـوده   
 ۵ بحران اقتصادي، به تعويق افتـادن       

ماهه حقوقها و دزدي و چپاول سـران         
احزاب حاکم اوضاع اقليم را به نقـطـه       
انفجاري رسانده که هم اکنون اکثريت      
مردم در محل کار و کـوچـه و بـازار               
اين احزاب را ترد و افشا مي کنند و          
با وجود نيروهـاي سـرکـوبـگـر آنـهـا،              
روزي نيست که در چنديـن نـقـطـه از             
اقليم کردستان، اعتراض و اعتصاب      

 . وجود نداشته باشد
 

حمله نيروهاي حزب دمکرات     
 ! به تجمع مردم در شهر اربيل   

 ژانويه نيروهـاي  ۳۱ روز يکشنبه   
حزب دمکـرات در شـهـر اربـيـل بـه                
تجمع مردمي که خـواهـان پـرداخـت           
فوري حقوقهاي معوقـه خـود بـودنـد           

تــن از تــجــمــع         حــملــه کــردنــد و ده       
بر اساس .  کنندگان را دستگير کردند   

اطالعيه منتشر شده از طـرف حـزب         
ــپ                ــري چـ ــارگـ ــت کـ ــسـ ــيـ ــونـ ــمـ کـ

نـيـروهـاي سـرکـوبـگـر حـزب                عراق،
دمــکــرات دقــايــقــي بــعــد از شــروع           
اعتراض مردم در مـقـابـل پـارلـمـان              
اقليم کردستان به تجمـع آنـهـا حـملـه             
مي کنند و ده نـفـر از فـعـالـيـن ايـن                  
تجمع و از جـملـه عـلـي مـحـمـود از                 
فراخوان دهندگان اين تجمع و ريـبـاز         
هاشم دبير اتحاديه جوانان وابسته بـه       
حزب کمونيست عـراق را دسـتـگـيـر            

اطالعيه حزب کمونيسـت    .  مي کنند 
کارگري چپ عـراق ضـمـن مـحـکـوم             
ــه             ــگــران کــردن ايــن حــرکــت ســرکــوب
نيروهاي حـزب دمـکـرات، خـواهـان            
آزادي بي قيد و شرط کليه دستـگـيـر           
شدگان اين تجمع شده و همچنـيـن از       
مردم کردستان مي خواهد که عـلـيـه         
تعرض نيروهاي سرکوبگر بـه مـيـدان       

الزم بـه ذکـر اسـت کـه دور               .  بياينـد 
جديدي از اعتـراضـات مـردم اقـلـيـم             
کردستان بخاطر حقـوقـهـاي مـعـوقـه           
شروع شده و نيروهاي سرکوبگر حزب     
دمکرات در منـاطـق تـحـت کـنـتـرل              
خود تمام تالش خود را بکار گـرفـتـه           

اند که از اعتراضات مردم جلوگـيـري     
کنند، اما با اين وجود هـفـتـه پـيـش              
نيز در شهر دهوک تجمعي اعتراضـي     
صورت گرفت و مردم خواهان کـوتـاه       
کردن دست مافياي قدرت و پرادخـت     

 . فوري حقوق هاي خود شده بودند
 

 اعتراض معلمان   
 ! همچنان ادامه دارد  

در استانهاي سليمانيه وحـلـبـچـه        
بايکوت کـالـسـهـاي درس از طـرف              

گـفـتـه    .  معلمان همچنان ادامـه دارد     
مي شود که در منطقه کفري و کـالر          
مــعــلــمــان بــه طــور دســتــه جــمــعــي           
کالسهاي درس را بايکوت کرده اند و 
در شهرهاي سليمانيه و حـلـبـچـه هـم           
هــنــوز تــعــداد زيــادي از مــعــلــمــان            
کالسهاي درس را تعطيل کرده انـد و         
اعالم کرده اند که تا دريافت تمـامـي         
حقوقهاي معوقه خود حاظر نيستـيـد      

 .که بر سر کارهاي خود برگردند
  

دانشگاه سليمانيه هم به   
 ! اعتراضات مي پيوندد 

بر اسـاس گـزارشـهـاي مـنـتـشـر               
شده، بخـشـي از اسـتـادان دانشـگـاه              
سليمانيه اعالم کرده انـد کـه از روز             
اول فوريه کالسهاي درس را بايکـوت      
خواهند کرد و به اعتـراضـات ديـگـر           
در نهادها و ارگانـهـاي دولـتـي بـراي            
پرداخت حقوقهاي معوقـه خـود مـي          

در اين باره فـريـدون عـارف          .  پيوندند
سخنگوئي دانشگاه سليـمـانـيـه مـي          

بـخـشـي از اسـتـادان در            : "  گويد کـه  
ياداشتي اعالم کرده اند که از روز اول 
فوريه کالسـهـاي درس را بـايـکـوت              
خواهند کرد، اما اين امـکـان وجـود          

 ژانويه بـيـن روسـاي        ۳۱ دارد که روز    
دانشگاه و استادان معتـرض جـلـسـه          
اي تشکيل شود براي جلوگيري از بـه        

 ". تعطيلي کشاندن دانشگاه
 

 فروش اسلحه هاي آلماني     
 !در بازارهاي فروش اسلحه     

بر اسـاس گـزارشـي از روزنـامـه             
هاي آلمـانـي، اخـيـرا ديـده شـده کـه                 
اسلحه هـاي کـه دولـت آلـمـان بـراي                 
مقابله با داعش در اختيار نيـروهـاي         
اقليم کـردسـتـان قـرار داده اسـت در               

در .  بازارها خريد و فـروش شـده انـد           
ايـن بـاره اخـيـرا مســعـود بـارزانــي،               
هيئتي را براي بررسي ايـن مـوضـوع          
تشکيل داده و قرار است تحقـيـقـاتـي       

گـرچـه   .  در اين بـاره صـورت بـگـيـرد           
بيشتر مسئولين نـظـامـي نـيـروهـاي           
پيشمـرگـه اقـلـيـم کـردسـتـان فـروش                
اسلحه هاي اهدائي آلمان را رده کـرده    
اند، اما آري هرسين رئـيـس هـيـئـت             
" پيشمرگه در پارلـمـان اقـلـيـم گـفـتـه              

ممکن است چند پيشمرگي در بـازار        
اسلحه آلماني را بـه فـروش رسـانـده              

بـهـرحـال نـتـيـجـه هـئـيـت               .".  باشـنـد  
بررسي هر چه باشد، يک چيز مـعـلـوم          
است و آنهم دزدي و چـپـاول احـزاب              
حاکم بر اقليم کردستان بر هيچ کسـي   
پوشيده نيست، اينـهـا در گـرمـاگـرم             
حمالت وحشيانه داعش مشغول داد    
و ستد با ايـن گـروه جـنـايـت پـيـشـه                  
بودند، اينها در حالي که هـم اکـنـون            
حقوق ميـلـيـونـهـا نـفـر از کـارکـنـان                  
جامعه را به گرو گرفتـه انـد، خـود و            
خانواده هايشان آنـچـنـان زنـدگـي را             
براي خود تدارک ديده اند که کمتـريـن         
روزيسـت مـورد اعــتـراض و نــفــرت            

از طـرف ديـگـر        .  مردم قرار نگـيـرنـد     
اينها ممکن است براي خـاتـمـه دادن          
به شکوايه هـاي دولـت آلـمـان چـنـد                
مهره دسـت چـنـدم خـود را قـربـانـي                 
کنند، اما مسله اينجاست که دزدي        
و چپاول از سران و کاربدستان احـزاب    
قومي مذهبي به پائين سرايت کرده،      

   .نه از پائين به باال
 

انفجار يک لوله گاز بين    
 ! شهرهاي کرکوک اربيل     

طبق گزارشهاي منتشر شده شب     
 ژانويه در مسير شهرهاي کرکوک  ۲۹ 

و اربيل يک خط لوله گـازي مـنـفـجـر          
شد که ساعتها طول کشـيـد تـا آنـرا              

گفته مي شـود کـه ايـن           .  مهار کنند 
انفجار عمدي بوده، اما تا هم اکـنـون       
هيچ کسي مسـئـولـيـت آنـرا بـعـهـده               

 . نگرفته
 

 ! ديدار هئيت اقليم از بغداد  
 ژانويه هـئـيـتـي     ۳۱ روز يکشنبه   

از حکومت اقليم کـردسـتـان بـه سـر              
پرستي نچيروان بارزاني و معاون وي       
قباد طالباني با حيدرعبادي نخسـت      

. وزير عراق ديدار و گـفـتـگـو کـردنـد             
ــي از                 ــق ــي ــچ گــزارش دق گــرچــه هــي
چــگــونــگــي مــذاکــرات و تــوافــقــات         
احتمالي منتشر نشده، اما دو طـرف        
توافق کرده اند که بـايـد راه حـلـي را                
براي بحران اقتصـادي کـنـونـي پـيـدا             
کرد و همچنين راهـهـاي تـقـويـت در             

. آمـدهـاي غــيـر نــفـتـي را بـاال بــرد                

بـهــرحــال تــوافــقـات و آيــنــده روابــط            
حکومت قومـي مـذهـبـي عـراق بـا              
ــا در هــوائــي احــزاب               حــکــومــت پ
ناسيوناليست کرد به هر جا برسد تـا         
همينجا اينها نشان داده اند که بـراي       
فـائـق آمـدن بـر بـحـران اقـتـصــادي،                 

سياسي و فقر و فـالکـتـي کـه دامـن               
اکثريت مردم عراق را گرفته نه تـنـهـا      
راه حلي ندارند، بلکه خود اين احـزب        
و دستجات قـومـي مـذهـبـي حـاکـم              
بخشي از بحران کنوني عراق را مـي         

 . *سازند

 ... اخبار هفتگي از رويدادهاي            ١ از صفحه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


