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تحرک بـمـوقـع مـردم شـهـرهـاي              
کردستان در اعـتـراضـات عـمـومـي            
نشان داد که بايد همگام و در کـنـار          
مردم سراسـر کشـور کـار بـانـدهـا و                
دســتــه جــات حــکــومــت مــفــلــوک             

 . اسالمي را يکسره کرد
مردم شهرهاي کردستان هماننـد    
دوران سـرنـگـونـي بسـاط سـلـطـنــت               
پهلوي دست در دست مـردم سـراسـر        

 .کشور ابراز وجود کردند
کردستـان در زمـان سـرنـگـونـي             
سلطنت پهلوي و يـورش حـکـومـت            
اســالمــي تــازه بــقــدرت رســيــده بــه            
ــران،            دســتــاوردهــاي قــيــام مــردم اي

 . کانون تداوم انقالب بود
راه انـدازي شـوراهـاي مـردمـي،           
کارگري و محالت تجربه گرانبهايـي      
در شــهــرهــاي کــردســتــان اســت کــه           
ميتوان با بهره گـيـري از امـکـانـات             
ارتباطي و شبـکـه هـاي اجـتـمـاعـي              

 .سريعا شوراها را سازمان داد
ــيــر در                  ــچــه در روزهــاي اخ آن
کرمانشاه، ايالم، لرستـان، سـنـنـدج،        
بوکان و ديگـر شـهـرهـاي کـردسـتـان              
بوقوع پيوست شکسته شدن  سـد و         
فضــاي مــيــلــيــتــاريســم حــکــومــت          

بــتــدريــج شــهــرهــاي    .  اســالمــي بــود  
.. مريوان، سقز، مهاباد، ديواندره و    

به اين حرکت عظيم انقالبي خواهنـد        

 .پيوست
 دي مــاه      ۱۲ روز ســه شــنــبــه          

خامنه اي بـعـنـوان راس هـرم نـظـام                
درمانده اسالمي در جمع تعدادي از        

” دفـاع مـقـدس     “ خانواده هاي بسيج    
او در   .  به ايراد سـخـنـرانـي پـرداخـت          

سـخــنــانـش بــا چـهــره و روحــيــه اي                
برافروخته و درهـم ريـخـتـه خشـم و                
انزجار عمومي مردم عليـه نـظـام را          

 . نوشت“ دشمن خارجي “به پاي 
الريجاني ها نيز هر يک بترتـيـب     
بـراي انـحــراف اذهـان عــمـومــي در              
پاسخ به نه عظيم مردم و در پـاسـخ            

هـمـان   ”  نـان، کـار، آزادي      “ به شعـار     
خــزعــبــالت خــامــنــه اي را تــکــرار            

اظهارات تاکنوني مقـامـات    .  کردند
ريز و درشت و دسته جات حکـومـت     
اسالمي هيچ پيـامـي جـز افـالس و             
درماندگي در مقابل سيـل خـروشـان        

 .انقالب مردم را نداشته است
احــــــزاب و جــــــريــــــانــــــات              
ناسيوناليست و قومي اينـبـار دچـار        

آنان افق و سـيـاسـتـشـان        . شکه شدند 
قيام و انقالب توده هاي مردم عـلـيـه     
وضـع مـوجــود نــبـوده اسـت بـلــکــه               
دوخــتــن چشــم امــيــد بــه ســيــاســت            
نظامي آمريکـا و دول غـربـي بـراي              
رسيدن بـه مـوقـعـيـتـي حـقـيـر بـوده                  

افق اين نيروها تقويت جناحي .  است
ذلـيـل و مـفـلــوک در حـکـومـت در                  

 ۲  صفحه 

 ۳ صفحه 

 ۳  صفحه 

 ۲  صفحه 

 عبدل گلپريان           
 ۴  صفحه 

 ۷  صفحه 

 

 ۵ صفحه  خليل کيوان

نقش مردم و جوانان مبارز شهرهاي      
 کردستان در ميدانهاي قيام و انقالب     

 

 ۲  صفحه 

 عبدل گلپريان    

بيانيه تشکلهاي مستقل کارگري پيرامون          
 اعتراضات خياباني مردم        

 مردم مبارز شهرهاي کردستان       
 کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران

 مبارزه زنان عليه حجاب اجباري، شکستي ديگر براي حکومت اسالمي                

 : اطالعيه هاي حزب کمونيست کارگري

 بيانيه حزب کمونيست کارگري       
 در مورد اوجگيري خيزش توده اي براي سرنگوني جمهوري اسالمي               

 مردم شهرهاي خراسان عليه فقر و گراني دست به تظاهرات زدند                
 

 آتش خشم مردم زبانه ميکشد
  حمله به مراکز سرکوب حکومت شروع شده است 

 
 !در تظاهراتها بي حجاب شرکت کنيد        ! زنان آزاده ايران   

 
 تظاهرات به سراسر کشور کشيده شد جنبش سرنگوني با قدرت به پيش ميرود                 

 
 مردم قلب نظام را نشانه گرفته اند       

 
 زندانيان سياسي و دستگيرشدگان اخير بايد فورا آزاد شوند               

 ملزومات پيشروي و پيروزي چيست؟    

 کارگران، معلمان، دانشجويان، کارمندان      
 اعتصابات را شروع کنيد و ماشين سرکوب را فلج کنيد       

 خطاب به بدنه نيروهاي انتظامي                           
 ۳ صفحه 
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 ۱ از صفحه  

 ۱  از صفحه  

تظاهرات و اعتراضـات گسـتـرده        
اي که بسياري از شهرهاي ايران را در      
بر گرفتـه اسـت آغـاز قـدرتـمـنـد يـک                   
جنبش توده اي براي سـرنـگـون کـردن           

ايــن يــک   .  جـمــهــوري اسـالمــي اســت       
خيزش ناگهاني و ابتدا بساکن نيسـت      
بلکه در ادامه اعتصابات و مبارزات       
گسترده کارگران عليه فقر و بـيـکـاري        
و دستمزدهاي يک چـهـارم خـط فـقـر،             
جــنـــبـــش ســراســـري مـــعــلـــمـــان و              
بازنشستـگـان، اعـتـراضـات پـيـگـيـر              
عـلــيــه بــيــحــقـوقــي زنـان، مــبــارزات            
دانشجوئي، اعتراض عمومي عـلـيـه         
ــت اهللا هـــاي                        دزدي و فســـاد آيـ
ميلياردر، اعتراضات مالباخـتـگـان،      
جنبـش عـلـيـه اعـدام، مـبـارزه بـراي                 
آزادي زندانيان سياسي، و نارضـايـتـي       
و اعــتــراضــات مــداوم مــردم عــلــيــه           
تبعيض و نابرابـري و بـيـحـقـوقـي در               
بسياري از عـرصـه هـاي ديـگـر، رخ                

جـنـبـش جـاري بـرآيـنـد ايـن               .  ميدهد
مبارزات و نشانـه ارتـقـاي آن بـه يـک               
خيزش توده اي و گسترده عـلـيـه کـل             

ــم اســت                 ــظــام حــاک . حــکــومــت و ن
ــي هــمــچــون مــرگ بــر                   شــعــارهــائ
ديکتاتور، مرگ بر خامنه اي، مـرگ       
بر روحاني، جمهوري اسـالمـي نـابـود         
بــايــد گــردد، خــامــنــه اي حــيــا کــن               
مــمــلــکــت را رهــا کــن، جــمــهــوري              
اسالمي نـمـيـخـواهـيـم، و نـظـايـر آن                  
نشاندهنده آنست که مـردم دسـت بـه            
ريشـه بــرده انــد و کـل حـکــومـت را                  

 .نشانه گرفته اند
يــک وجــه مــهــم جــنــبــش جــاري            
اعتراض به فقر و فالکـت در مـقـابـل              

. کوه ثروت مـفـتـخـوران حـاکـم اسـت             
در .  جامعه به شدت قطبي شده اسـت     

يک سو توده هاي ميليوني قرار دارنـد    
که بزير خط فقر رانـده شـده و سـخـت              
ترين شرايط معيشتي به آنان تحمـيـل     
شده است و در سـوي ديـگـر آيـت اهللا            
هاي ميلياردر و يک مشت مـفـتـخـور      
چپاولگر فاسد که پولشان از پارو بـاال   

ايـن وضـعـيـت قـابـل ادامــه             .  مـيـرود  
توده هـاي مـيـلـيـونـي مـردم              .  نيست

ديگر نميتوانند و نميخواهنـد فـقـر و           
ــبــعــيــض و                  ــيــکــاري و ت گــرانــي و ب
بيحقوقي اي کـه در جـامـعـه بـيـداد                 

مردم خواهـان  . ميکند را تحمل کنند 
رفاه و آزادي و برابري و يـک جـامـعـه                
مدرن انساني هستـنـد کـه بـراي رفـع               
نيازهاي شهـرونـدانـش، و نـه سـود و               
ثــروت انــدوزي مشــتــي مــفــتــخــور،          

ايـن اسـاس و       .  سازمان يـافـتـه بـاشـد        
مبناي حرکت مردم و جنبش توده اي    

 .جاري است
در مقابل مردم حکومتي رسـوا،     

بـن  .  بحرانزده و سرکـوبـگـر قـرار دارد         
بست و فروپاشي اقتصـادي، فسـاد و          
دزدي و اخـتـالس، و کشـمـکـشـهـاي               

که خـود يـک نـتـيـجـه              –حاد جناحي  
وبازتاب نارضائي تـوده اي مـردم از             

بـيـش از پـيـش           -کل حکومت اسـت    
جمهوري اسالمي را درتـنـگـنـا قـرار             

اين حـکـومـتـي اسـت کـه             .  داده است 
تنها بقدرت سرکوب و اعدام و زنـدان        
خود را سرپـا نـگـهـداشـتـه اسـت امـا                 
عليرغم تمام تـوحـش اش نـتـوانسـتـه            
اســت اخــتــنــاق و شــرايــطــي نــظــيــر              

را بـر جـامـعـه         “  گورستان آريامهري ” 
 .مردم اجازه نداده اند. حاکم کند

اين بار هم حکومت با تمام تـوان        
سرکوبش به مقابله با جنبش انقـالبـي    

همـانـطـور کـه       . مردم برخواهد خاست 
 و   ٧٨  و در برخورد به خيزش   ٨٨ در  
 و ديگر قيامـهـاي شـهـري عـمـل           ٧ ۶ 
امـا ايــن بـار مـيـتـوان و بـايــد                 .  کـرد 

تالشهاي سرکوبگرانه حکـومـتـي هـا         
نـبـايـد اجـازه       .  را خنثي و بي اثر کـرد      

جـنـبـش    .   تکرار بشـود ٨٨ داد تجربه   
حاضر بـالـقـوه از چـنـيـن ظـرفـيـت و                    

يــک شــرط    .  تــوانــي بــرخــوردار اســت      
پيشروي و پيروزي، فراگير و گسـتـرده      
بودن جنبش است و از اين نقطـه نـظـر         
ــاز                    ــاري آغـ ــوده اي جـ ــزش تـ ــيـ خـ

ايـن بـار بـر        .  اميدبخشي داشته اسـت   
 تظـاهـرات هـا از چـنـديـن             ٨٨ خالف  

شـهــر آغــاز شـده اســت و بــي گــمــان                
شـهـرهـاي بـيـشـتـري بـه ايـن حـرکــت                   

بايد با گزارش دهـي  .  خواهند پيوست 
و خبررساني و فراخوانهاي مبـارزاتـي       
از طريق مـديـاي اجـتـمـاعـي دامـنـه                 
جنبش را هر چـه گسـتـرده تـر کـرد و               
توده هاي وسيع تري را در شـهـرهـاي           

و .  هر چه بيشتري بـه حـرکـت درآورد          
اين امري است کـه بـيـش از هـمـه بـر                
عهده فعالين و نهادها و چـهـره هـاي             
شناخته شده جنبشهاي اعتراضـي در       

 .جامعه است
يک شرط ديگر تقويت و گسترش     
جـنـبـش ســرنـگـونـي طــلـبـانـه جــاري                
اشاعه خواستها و شـعـارهـاي چـپ و             
پيشرو و انساني در تـظـاهـرات هـا و              

. تجمـعـات و راهـپـيـمـائـي هـا اسـت                 
نبـايـد اجـازه داد شـعـارهـاي راسـت،                
مذهبي و ناسيوناليسـتـي، بـرد پـيـدا           

هدف خيزش انقالبي مردم بـزيـر   .  کند
کشيدن جمهوري اسالمـي اسـت امـا           
همه نيـروهـاي اپـوزيسـيـون بـه صـف               

اتـحـاد و     .  انقالب متعـلـق نـيـسـتـنـد          
انسجام و قـدرت مـبـارزات در گـرو               
اشـاعــه و فـراگــيــر شــدن شــعـارهــا و               
خواستها و اهدافي است که متضـمـن         
حقـوق انسـانـي و جـهـانشـمـول هـمـه                  
شهروندان و تحقق آزادي و بـرابـري و            
رفاه هـمـه انسـانـهـا بـري از هـر نـوع                     
تـبـعـيـض و هـويــت تـراشـي مـلـي و                    
جنسيتي و مذهبي و قومي و نـژادي          

حرکت توده اي که گفتمانـهـا و     .  باشد
خط و جهت ارزشهاي آن به تعصـبـات     
ملي و مذهبي و قومـي آلـوده بـاشـد            

 .محکوم به شکست است
تــوده مــردم در جــنــبــش جــاري            
اهداف و خواستهاي بر حق و انسـانـي      

، در خـيـزش     ٧ ۵ در انقالب . اي دارند 
 و در تـجـربـه انـقـالبـات               ٨٨ انقالبي  

موسوم به بهـار عـرب نـيـز مـردم بـا                  
اهداف و خواستهاي برحق و انسـانـي          

اين شرط الزم بـراي  .  اي بميدان آمدند  
پيشروي و پيروزي جنبشهاي انقالبـي       

شرط ديگـر  .  هست، ولي کافي نيست 
وجــود يــک حــزب راديــکــال فــعــال و             
حاضر در صحنـه اسـت کـه آرمـان و               
اهــداف انســانــي و آزاديــخــواهــانــه و           
برابري طلبـانـه تـوده مـردم کـارگـر و                
زحمتکـش و شـريـف را نـمـايـنـدگـي                  

حزبي که برنامه و سـيـاسـتـهـا و        . کند
خواسـتـهـا و اهـداف و شـعـارهـايـش                 
متضمن نقد و نفـي ريشـه اي فـقـر و                
فالکت و تبعيضات و مصائب مبتال     
به توده مردم و تـحـقـق يـک جـامـعـه                  
انساني مرفه و بري از تـبـعـيـضـات و              

حـزب کـمـونـيـسـت         .  نابرابريها بـاشـد    
ما با تمام .  کارگري چنين حزبي است   

توان و امـکـانـات خـود مـيـکـوشـيـم                 
خيزش توده اي جاري که از شـهـرهـاي       
خراسان آغاز شده و به سرعت در حـال      
گسترش به شهرها و استانهاي ديـگـر       
است هر چه عميق تر و مـتـحـد تـر و            
سازمانيافته تر بـه پـيـش بـرود و تـا                 
ــي               ــظــام ضــد انســان بــزيــر کشــيــدن ن

 .جمهوري اسالمي از پاي ننشيند
 

 به اميد پيروزي 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۶ ديماه  ۹ 

 ۲۰۱۷  دسامبر ۳۰ 
 

 بيانيه حزب کمونيست کارگري                         
 در مورد اوجگيري خيزش توده اي براي سرنگوني جمهوري اسالمي                                                       

 

ــعــات              ــجــم ــات و ت ــصــاب اعــت
قدرتمنـد و مسـتـمـر شـمـا کـه در                  
ــظــاهــرات هــاي                ــري ت ــي شــکــل گ
روزهاي گذشته نقش مـهـمـي ايـفـا           
کرده است، اکنون مـيـتـوانـد نـقـش            
تعيين کننده اي در فضاي سيـاسـي     

تظاهرات تـوده اي    .  امروز ايفا کند  
و وسـيــعـي کــه در ســراسـر کشــور              
شـــروع شـــده اســـت، وضـــعـــيـــت            
جــمــهــوري اســالمــي را بســرعــت           
بحراني تر کرده و هر روز ابـعـاد بـن       
بست و بحران حکومت را تشـديـد           

در پرتو اين خيزش وسـيـع    .  ميکند
که در سراسـر کشـور جـريـان دارد،            
توازن قوا هـرچـه بـيـشـتـر بـه زيـان                  
حکومت و به نفع مردم تغيير کرده    

ــي            .  اســـت ــطـ ــرايـ ــن شـ ــيـ ــنـ در چـ
اعتصابات شـمـا خـون تـازه اي بـه               
ــع              تــظــاهــرات هــا مــيــدهــد، مــان
سرکوب و کشتار مردم مـيـشـود و       
بحران حکومت را وارد فاز نـهـايـي        

 .ميکند
 مقابل همه مـا    ۵۷ تجربه سال  

زماني که حکومت شـاه  .  قرار دارد 
در بـرابـر تـظـاهـرات هـا دسـت بــه                  
حکومت نـظـامـي در تـهـران و ده               
شــهــر ديــگــر زد، کــارگــران بــا                   
اعتصاباتشان به مـيـدان آمـدنـد و            
نـاتــوانــي حــکــومـت را ده چــنــدان            

حـکـومـت تـوان سـرکــوب          .  کـردنـد  
تظاهرات ها از يک طرف و خـاتـمـه       
دادن به اعتصابات را نداشت و در          

چنين شرايطي بار ديگر و بسـرعـت     
تظاهرات ها جان تازه اي گـرفـت و           
نــهــايــتــا بــا اعــتــصــاب ســراســري           
کــارگــران حــکــومــت شــاه در هــم             

 .شکست
همه جـا دسـت بـه اعـتـصـاب               
بزنيد و نقش تاريخي خـود را ايـفـا            

اعتصابات شما هـمـگـام بـا         .  کنيد
تظاهرات هايي که هرروز تـنـدتـر و         
گســتــرده تــر مــيــشــود، مــاشــيــن           

. سرکوب حکومت را فلج ميـکـنـد      
نبايد به حکـومـت فـرصـت داد تـا             
خودش را جمـع و جـور کـنـد و بـا                  
سرکوب اعتراضات بتواند مردم را     

دسـت بـه     .  در خيابان عـقـب بـرانـد         
اعتصاب بزنيد و تجمعات خـود را     

شـمـا ايـن قـدرت را           .  برگزار کنـيـد   
داريد که کمر حـکـومـت اسـالمـي            

 سال فـقـر و     ۳۹ سرمايه داران را که  
محروميت و بيحقوقي را بـه شـمـا           

 .تحميل کرده است بشکنيد
 

سرنگون باد حکومت ضد زن،  
 ضد کارگر، ضد آزادي و   

 ضد بشر اسالمي  
 زنده باد جامعه اي انساني،     

 مرفه و آزاد و برابر  
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 
 ۱۳۹۶  ديماه ۱۱ 
 ٢٠١٨  ژانويه ۱  

 ... اعتصابات را شروع کنيد                     

مقابل جناح ديـگـر آن بـه هـنـگـام                
 .مضحکه هاي انتخاباتي بود

جـــريــــانـــات و نـــيــــروهــــاي             
ناسيوناليست و قومي کرد بـعـد از        
شــکــســتــي کــه جــنــبــش آنــان در              
کردستان عراق متـحـمـل شـد، ايـن           
بار نتوانستند به نـيـروي بـازدارنـده           
حرکت اعتراضي و انـقـالبـي مـردم          

 .تبديل شوند
مردم شهرهاي کردستان عـراق      
نيز براي خالصي از شـر حـکـومـت            
مرکزي و احـزاب قـومـي اسـالمـي            

 ۲۷ حاکم بر کردستان عراق که در          
سال اخير زندگي آنان را بـه تـبـاهـي          
کشانيـده انـد، مـيـتـوانـنـد و بـايـد                  
قاطعانه از قـيـام و انـقـالب مـردم                

عليه حکـومـت اسـالمـي حـمـايـت             
 .کنند

بدون شک با بزير کشـيـده شـدن         
انــقــالبــي حــکــومــت و بــانــدهــاي            
تروريستي اسـالمـي و قـطـع شـدن              
حمايتهاي مالي رژيـم اسـالمـي از           
حماس، حزب اهللا و ديگر دولتهـاي        
مرتجع منطقه، نه تنها مردم ايـران     
ــده عــراق،                 ــجــدي ــکــه مــردم رن ــل ب
کردستان عراق و مردم کل منـطـقـه     
نيز از زير فشار احـزاب اسـالمـي و          
قومي حاکم و هـمـپـيـمـان خـالص              

 . خواهند شد
  ۹۶  دي ۱۲ 

 ۲۰۱۸  ژانويه ۲ 

 ... نقش مردم و جوانان                 
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بنا به گزارش خبرگزاري تسـنـيـم،        
بـنـا بـر      : " رئيس پليس پايتخت گـفـت     

تدبير فرمانده ناجا کساني که غفـلـتـا          
کننـد   شئونات اسالمي را رعايت نمي    

رونـد و       هـا نـمـي        ديگر به بازداشتـگـاه   
شود بلکه    پرونده برايشان تشکيل نمي   

هاي آموزشي شرکت کرده و     در کالس 
 ".بينند آموزش الزم را مي

اظهارات رئيس پليس پـايـتـخـت          
براي چندمين بـار نشـان داد کـه يـک               
حکومت بغايـت ضـد زن و بـا تـمـام                 
امــکــانــات مــالــي، لــجــســتــيــکــي و          
ايدئولوژي اسـالمـي اش در مـقـابـل              

  .مبارزه زنان زانو زده است
گفته هاي رئيس پليس پـايـتـخـت       
را، هم ميتوان عـقـب نشـيـنـي و هـم                 
شکسـتـي بـراي حـکـومـت اسـالمـي               

 .محسوب کرد
کاربدستان ناجا براي اينکه عقـب    
نشـيـنـي، ضـعـف و زبـونـي خـود در                   
مقابل اعتراض هر روزه زنان و مـردان    

برابري طلب را عـلـنـا جـلـوه نـدهـنـد،                
، را در " کالسهاي آموزشي" داير کردن   

 .توجيه اين شکست ضميمه کرده اند
" کالـسـهـاي آمـوزشـي       " بدون شک   

ناجا نيز محلـي بـراي تـعـرض هـرچـه               
بيشتر زنان در افشاي ماهيت ضد زن     
حکومت اسالمي و مبارزه قاطـعـانـه         
تر آنان عليه حجاب اجـبـاري خـواهـد            

 .شد
ــراي              ــان در ايــران ب مــبــارزات زن
بــدســت آوردن حــقــوق بــرابــر و بــراي             
بــرچــيــدن بســاط حــجــاب اجــبــاري،            
قدمتي بطول عمر حکومت اسـالمـي      

عقب نشينـي و شـکـسـتـي کـه             .  دارد
زنــان بــه قــوانــيــن و دســتــگــاهــهــاي             
حکومت اسالمي تحميـل کـرده انـد،         
گشــايشــي بــراي تــعــرضــات هــر چــه            
بيشتر زنـان و مـردان آزاده و بـرابـري                
طلب و تحميل شکستهاي بـيـشـتـري           
به قـوانـيـن اسـالمـي ايـن حـکـومـت                  

 .خواهد بود

زنان جسور، آزاديخـواه و بـرابـري           
طلب در ايـران بـا دادن هـزيـنـه هـاي                   
بــااليــي از قــبــيــل ، زنــدان، شــالق،               
تهديد، اسيدپاشي، جريمه، توهـيـن و        
بي حرمتي به شان آنان و کل جـامـعـه       
قادر شده اند يک حکومت هار و ضـد     

بي گـمـان   . زن را تا اين حد مهار کنند 
جنبش برابري طلـبـانـه زنـان در ايـران             
مهر خود را بـر تـحـوالت سـيـاسـي،                 
اجتماعي در فـرداي سـرنـگـونـي ايـن              

 .نظام ضد زن خواهد زد
 

 ۱۳۹۶ دي  ۶ 

 

هفتم دي مـاه هـزاران نـفـر از               
مردم شهرهاي مشهد، نـيـشـابـور،        
بيرجند، کاشمر و يزد عليه گـرانـي      

 و فقر و 
بـيــکـاري و عــلــيـه وضـعــيــت            
فالکتبار خود دست بـه تـظـاهـرات         

 .زدند
اعتراضات کارگـران نـيـشـکـر          
هفت تپه، کيان تاير، اعـتـراضـات          
مداوم کارگران بازنشسته صـتـايـع         
فوالد در اصفهان و خوزستان و ده      
ها اعتراض پرشور در آذرماه، افـق     
اعـتــراضـات تــوده اي و گســتــرده            
عليه شرايط کـنـونـي عـلـيـه فـقـر،               

امـروز  .  گراني و بيکاري را رقم زد     
نيز مردم کـرمـانشـاه و خـرمشـهـر             

تظاهرات را شروع کرده اند و ...  و  
شهرهاي ديگري نيز دارنـد بـه ايـن           
تظاهرات ها ميپيونـدنـد و عـلـيـه            
گراني و فقر و بيکاري و نابرابري و     

  .فساد حاکم اعتراض ميکنند
 دي ماه علـيـه   ٧ هزاران نفر در    

فقر و بـيـکـاري و گـرانـي بـمـيـدان                  
ــد    ــظــام           .  آمــده ان ــه کــل ن مــردم ب

. جمهوري اسالمي حمله ميکنـنـد      
اعتراضات مردم بـر سـر غـارت و           

حـاشـيـه    .  چپاول و عليه فـقـر اسـت        
نشينها، مال باختگان، کارگـران و      
اقشار و طبقات پايين جـامـعـه بـه           
خيابان آمده اند، اعتراضـات آنـهـا         

خشم و نارضايتي ميليون هـا نـفـر          
از مردم در ايران را بيان و بـگـوش         

 .حاکمان جنايتکار اسالمي رساند
با گستـرده شـدن اعـتـراضـات           
مــردم تـــوان درهـــم ريــخـــتــن و                
سرنگوني صف پراکنده حـکـومـت       

  .اسالمي را دارند
شما را فـرامـيـخـوانـيـم کـه در             
سنندج و مهاباد، در سقز و بوکـان        
و بانه و سردشت، در پـيـرانشـهـر و           
ــدره و در هــمــه                مــريــوان و ديــوان
شهرهاي کردستان، همراه با مـردم        
ساير شهرها علـيـه ظـلـم و فـقـر و                 
گراني و بيـکـاري و بـيـحـقـوقـي و                
عــلــيــه جــنــايــاتــي کــه جــمــهــوري           
اسالمي هر روزه عـلـيـه کـولـبـران               
مرتکب ميشود دست به اعتـراض    

شهرهاي کردستان هـمـيـشـه      .بزنيد
يــک ســنــگــر قــدرتــمــنــد مــبــارزه            
آزاديخواهانـه مـردم بـوده اسـت و             
حضور شـمـا در مـوج اعـتـراضـي              
جديدي کـه در کشـور شـروع شـده              
نقش مهمي در پيشروي مـبـارزات     
عادالنـه مـردم در سـراسـر کشـور              

  .خواهد داشت
 کميته کردستان   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ١٣٩٦  دي ماه ٨ 
 ٢٠١٧  دسامبر ٢٩ 

 مبارزه زنان عليه حجاب اجباري، شکستي ديگر براي حکومت اسالمي                                                             مردم مبارز شهرهاي کردستان   

 
 
 
 
 

 
 عبدل گلپريان           

ــنــجــشــنــبــه             ــاه     ۷ از روز پ ــم  دي
اعتراضات توده اي علـيـه حـکـومـت            
اسالمي دور جـديـدي را شـروع کـرده             

مردم ديگر تاب تحمل گـرانـي،   .  است
فقر، بيکاري و بيحقوقي  و اخـتـالس         

 ! و دزديها را ندارند
ــن،             ــي ــم ــل ــران، مــع مــردم، کــارگ
بازنشستگان، جوانان و زنان، هـمـه و           
هـمـه ديـگـر تـاب تـحـمـل شـان بســر                    
رسيده و به اشکال مختلـف اعـتـراض        

مردم بـلـنـد شـده انـد و بـا                 .  ميکنند
مـرگ بـر     :  صداي بلند فرياد مـيـزنـنـد     

روحاني، مرگ بر جمهوري اسـالمـي،         
مرگ بر ديکتاتور، مرگ برخامنه اي       

 !و دهها شعار سرنگوني طلبانه ديگر
مردم تحت ستم تبريز و ارومـيـه           

 ديماه اعالم کردند به خيابـان   ۸ امروز  
خواهند آمد و در جنبـش اعـتـراضـي            

امـا  .  سراسري نقـش خـواهـنـد داشـت          
نــيــروهــاي ســرکــوبــگــر انــتــظــامــي و          
امنيتي در تبريـز، مـيـدان سـاعـت و              
سايرمياديـن اصـلـي را قـرق کـرده و                
تــالش کــردنــد مــانــع عــمــلــي شــدن             
وگسترش اين اعتراضات سراسري در    

 . تبريز شوند

مــردم تــبــريــز، ارومــيــه و هــمــه            
 !شهرهاي آذربايجان

کـــمـــيـــتـــه آذربـــايـــجـــان حـــزب          
کـمـونــيـســت کــارگـري ايـران، ضـمــن              
حــمــايــت از اعــتــراضــات مــردم در              
سراسر ايران، از همه مردم آذربـايـجـان        
مـيـخـواهـد کـه بـه ايــن اعـتـراضــات                 
ســراســري طــبــقــات زحــمــتــکــش و              

 .ميليونها مردم تحت ستم بپيوندند
امروز الزم است که هـمـه در ايـن            
اعتراضات شـرکـت کـنـنـد و هـر چـه                 
بيشـتـر رژيـم جـنـايـتـکـار جـمـهـوري                   
ــقــه مــحــاصــره                 ــل اســالمــي را در ح

. اعتراض و مبارزه خـود قـرار دهـنـد            
مردم آذربايجان، همان مشکـالتـي را        

. دارنـد کــه مـردم در سـرتــاسـر ايــران              
گراني، بيکاري و فقر و محروميـت و     
تبعيض، همه معضـالتـي سـرتـاسـري          
هستند و فقط با اتحاد و يکپارچگـي      
و اعتـراضـات هـمـگـانـي کـارگـران و                
توده هاي محروم و تحت ستم ميتوان   

 . اين رژيم را بزانو درآورد
ما کارگران، ما زنان و جـوانـان و           
ميليونها مردم تحت ستم ميـتـوانـيـم          
با اتحادمان رژيم اسالمي را سرنگون       

کرده و بر ويـرانـه هـايـش جـامـعـه اي                 
جامعه اي کـه در      . آزاد و برابر بسازيم 

آن از تـبـعـيـض و نـابـرابـري و فـقـر و                      
جـامـعـه اي کـه         .  استثمار اثري نباشد 

در آن سـرنـوشـتـمــان را خـود بـدســت                 
بگيريم و يک زندگي شايسته انسان را     

 . مستقر کنيم
اعتراضات خياباني که از استـان    

خراسان شـروع شـده اسـت مـيـتـوانـد                
آغازي بـر پـايـان حـيـات نـکـبـت بـار                   

بـايـد بـه ايـن         .  حکوت اسالمي بـاشـد    
اعتراضات بپيونديم، بايد با پيوستـن       
به اين اعتراضات در سـراسـر ايـران از         
جمله در آذربايجان متحدانه حکومت   
اسالمي را به زير بـکـشـيـم و زنـدگـي              
انساني را بـراي هـمـه شـهـرونـدان در                 

 .ايران مستقر کنيم
 

زنده باد اعترضات کارگران،    
 جوانان و زنان و ميليونها مردم   

 تحت ستم ايران   
 کميته آذربايجان   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
   ۹۶  ديماه ۸  
 ۲۰۱۷  دسامبر ۲۹ 

 !  زنده باد اعتراضات سرتاسري مردم ايران عليه حکومت اسالمي                                                    

 

 خطاب به بدنه نيروهاي انتظامي    
 

اسـلـحـه تـان را زمـيـن             !  به مردم شليک نکـنـيـد      
 !بگذاريد و بمردم بپيونديد

مردم براي خواستهاي بر حق و انسـانـي شـان              
خواست مردم خواست شما هـم    .  بميدان آمده اند  

اغـلـب شـمـا از خـانـواده هـاي مـحـروم                    .  هست
در سرکوب خـواهـران و بـرادران        . جامعه هستيد 

صفوفتان را ترک کنيـد و    .  خودتان شرکت نکنيد 
جـمـهـوري    .  تا دير نشده به مردم ملـحـق بشـويـد         

 .اسالمي رفتني است
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۱۳۹۶ ديماه ۱۲ 
 ۲۰۱۸  دسامبر ۲ 

 همه جا         
 .  دست به اعتصاب بزنيد و نقش تاريخي خود را ايفا کنيد       

 اعتصابات شما همگام با تظاهرات هايي که هرروز تندتر و گسترده تر ميشود،           
 .  ماشين سرکوب حکومت را فلج ميکند     
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 مردم شهرهاي خراسان       
 عليه فقر و گراني      

 دست به تظاهرات زدند     
صبح امروز هزاران نفر از مـردم شـهـرهـاي               
مشهد، نيشابور، بيرجند و کاشمر، عليه گرانـي     
و فقر و بيکاري و عليه وضعيت فالکتبـار خـود       
دست به تظاهرات زدند و با شعارهاي اسـالم رو          
پله کـرديـد مـردم رو ذـلـه کـرديـد، دزد غـارت                      
ميکند دولت حمايت ميکند، و با شعـار مـرگ       
بر روحاني، خشم و نفرت خود را عليه حکومـت   
فــاســد اســالمــي و دزدان حــاکــم بــه نــمــايــش                  

در مشهد نيروهاي سرکوب جمهـوري  .  گذاشتند
اسالمي مـردم را مـحـاصـره کـرده و دسـت بـه                     
تـيـرانـدازي هــوايـي زدنـد امـا مـردم بـا شـعــار                      

 متـحـد و      نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم،   
نـيـروهـاي    .  استوار در مـقـابـل آنـهـا ايسـتـادنـد                

سرکوبگر اينبار با گاز اشک آور و مـاشـيـن آب              
پاش سراغ مردم آمـدنـد و مـردم بـا سـنـگ بـه                    
مقابله با آنها برخاستند و عليه بيکاري، گـرانـي    
و دزدي و فســادي کــه سـراپــاي حــکــومــت را                  

طبق خـبـر ديـگـري       .  فراگرفته است، شعار دادند 
 .مردم يزد نيز دست به تظاهرات مشابهي زدند

تظاهرات مردم شهرهاي خراسان عليـه فـقـر       
و گراني، شروع تظاهرات مـيـلـيـونـي مـردم در                

روزي نيست که مـردم  .  سراسر کشور خواهد بود 
از رسانه هاي خود حکومتيان خبـر دزدي هـاي             

مـردم  .  کالن مقامات و آيت اهللا ها را نشـنـونـد         
مـيـدانــنـد کـه آسـتــان قــدس رضــوي در کـنــار                    
گوشـشـان بـر صـدهـا مـيـلـيـارد دالر ثـروت و                       
سرمايه نشسته و چـگـونـه مـردم را سـرکـيـسـه                    
ميکند و فقر و فـالکـت را بـه مـردم تـحـمـيـل                       

مردم بودجه مصوب دولت و مـجـلـس      .  ميکند
را که خبر از اختـصـاص بـودجـه هـاي کـالن بـه                    
موسسات مذهبي و سـرکـوبـگـر و گـروهـهـاي                  
اسالمي در منطقه و بيت رهبري و مـفـتـخـوران         
حاکم و عدم تخصيص بودجه به نيازهـاي مـردم       
ميدهد، را ديده اند و ميدانند که اقلـيـت انـگـل          
حاکم چه خواب هاي وحشتناکي براي آنها ديـده        

مردم ميدانند که گراني نان و آب و بـرق و          . اند
ساير مايحـتـاج زنـدگـي شـروع شـده و زنـدگـي                    

اعـتـراض در     .  مشقت بارتري را در پيـش دارنـد      
سـراسـر کشـور زبـانـه مــيـکـشـد، اعـتـصـابــات                    
قدرتمند کارگري گسترش مي يابد و مـردم بـه              
ستوه آمده، متحدتر و در ابـعـادي وسـيـعـتـر بـه               
مــيــدان مــيــايــنــد تــا بســاط حــاکــمــان دزد و                  

تـظـاهـرات امـروز       .  جنايتکار را در هم بپيـچـنـد    

مردم مشهد، در آيـنـده اي نـزديـک در سـراسـر                    
 .کشور گسترش خواهد يافت

حزب کمونيـسـت کـارگـري هـمـه مـردم در                 
سراسر کشور را به گسترش اعتراض عليـه فـقـر            
و گراني و بيکاري و عـلـيـه چـپـاولـگـران حـاکـم                    

 .فراميخواند
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۱۳۹۶ ديماه  ۷ 
 ۲۰۱۷  دسامبر ۲۸  

 

 آتش خشم مردم زبانه ميکشد
حمله به مراکز سرکوب 
  حکومت شروع شده است 

با تاريک شدن هوا در روز نهم ديـمـاه ابـعـاد             
حضور مردم در تظاهرات ها همه جـا بسـرعـت              
گسترش يـافـت و اعـتـراضـات ابـعـاد تـازه اي                      

حمله به مـراکـز سـرکـوب در شـهـرهـاي                .  گرفت
در اهـواز گــفـتــه       .  مـخـتــلـف شــروع شـده اسـت           

 شـب در      ۱۲  هزار نفـر تـا سـاعـت           ۵۰ ميشود  
. سنندج به تظاهـرات پـيـوسـت      .  خيابان بوده اند  

مردم خشمگين و انقالبي، دادگستري کاشان را      
مورد حمله قرار دادند و پـوسـتـر خـامـنـه اي را              
آتش زدند، يک فرمانداري را در استان خـرم آبـاد       
آتش زدند و به تعدادي از مـراکـز دولـتـي حـملـه             
کردند، در مشهد مـوتـورهـاي سـرکـوبـگـران را                
آتش زدند و سرکوبگران را تـار و مـار کـردنـد،                
فرمانداري اراک توسـط مـردم تصـرف شـد، در               
تهران به پايگاه هاي بسيج حمله کردند، در کـرج   
موتورهاي سرکوبگران را به آتش کشـيـدنـد، در          
زنجان و شهسوار بسيجيان را تار و مار کـردنـد،     
در مالير دفتر امام جمعه را سنگبـاران کـردنـد،        
در بندرعباس بنر خامنه اي را آتـش زدنـد، در              
شيراز با شعار توپ تانک مسـلـسـل بـنـر قـاسـم               
سليماني را و در کـرمـانشـاه پـرچـم جـمـهـوري                     

 .اسالمي را به آتش کشيدند
 

 زنده باد مردم انقالبي  
 سرنگون باد جمهوري اسالمي  

 
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۱۳۹۶  ديماه ۹ 
 ۲۰۱۷  دسامبر ۳۰ 

 
 
 

  ! زنان آزاده ايران   
در تظاهراتها بي حجاب شرکت       

 !کنيد
صـف اول     حضور پر شور شمـا هـمـواره در            

مبارزات، اعـالم جـرم شـمـا عـلـيـه حـکـومـت                      
جنايتکار و چپاولگر وضد زن اسالمي، توجه و       

 .تحسين برانگيز است
اين حکومت، حکومت ضد زن، حـکـومـت       
تحميل بي حقوقي به زنـان و بـه کـل جـامـعـه،                    
حـکــومــت آپـارتــايــد جــنـســي و نـمــونــه اي از                   
ارتجاعي ترين و عقب مانده ترين و پـلـيـدتـريـن          

سمبل و پرچم ايـن بـي       .  حکومت هاي دنيااست  
حـجـابـهـا را دور         .  حقوقي حجاب اسالمي است 

سمبل و پرچم اين حکومت را زيـر پـا         ! بيندازيد
بياندازيد و فرمان سرنگونـي جـانـيـان حـاکـم را                

 .شما صادر کنيد
دختر جواني که در ميـدان انـقـالب روسـري           

. خود را به پرچم بدل کرد را الگوي خـود کـنـيـد            
حجانتان را به پرچم مبارزه با جمهوري زن ستيـز     

بگذاريد نسـيـم انـقـالب         .  اسالمي تبديل نماييد 
 .در ميان موهاي شما بوزد

در تظاهراتها بـي حـجـاب شـرکـت کـنـيـد،                  
 فردي و جمعي حجاب هايتان را از سر برداريد 

و اين خواست خود را با دست خـود عـمـلـي          
 .سازيد
  

 زنده باد آزادي  
 زنده باد برابري بي قيد و شرط زن و مرد      
 زنده باد جامعه اي سکوالر، مدرن وآزاد     

  
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۱۳۹۵ دي ماه  ۱۰ 
 ۳ اطالعيه شماره   

 
تظاهرات به سراسر کشور      

 کشيده شد   
 جنبش سرنگوني     

 با قدرت به پيش ميرود     
امروز عالوه بر شهرهاي کرمانشاه، شـيـراز،    
خرم آباد، و خرمشهر، امروز هشتم ديمـاه مـردم      

 قـم، قـائـم           شهرهاي همـدان، اصـفـهـان، رشـت،          
شهر، قوچان و سنندج نيز به خـيـابـان آمـدنـد و                
عليه جمهوري اسالمي و فقر و فالکت و گـرانـي       

مـردم  .  و بيکاري و بيحقوقي اعـتـراض کـردنـد            
شهرهاي ديگر نيـز در صـدد شـروع تـظـاهـرات                 

 هستند
تظاهـرات مـيـرود کـه در سـراسـر کشـور                   .

 .گسترش يابد
مـردم حـکـومــت اسـالمـي نــمـيـخـواهـنــد،                
حکومت مشتي دزد و جنايتکار نميـخـواهـنـد،       
حکـومـت مـذهـبـي و ضـد زن نـمـيـخـواهـنـد،                       
حکومتي که ميلياردها دالر صـرف مسـجـد و          
امامزاده ميکند اما اکثريت عـظـيـم مـردم در              
فقر و محروميت به سر ميبرنـد نـمـيـخـواهـنـد،                
حکومتي که تنها با زور و سـرکـوب حـکـومـت            
ميکند نميخواهند، مـردم حـکـومـتـي کـه هـر                 
کارگر و معلم و دانشجو و جوان معترضي را بـه   
زندان مي اندازد نميخواهنـد، مـردم حـکـومـت             
اعدام و سنـگـسـار و شـکـنـجـه نـمـيـخـواهـنـد،                       

. دخالت مذهب در زندگي شان را نـمـيـخـواهـنـد          
مردم حکومتي انسـانـي مـيـخـواهـنـد، رفـاه و                  
عدالت ميخواهند، آزادي و برابري ميخواهـنـد،      
حرمت و منزلت ميـخـواهـنـد، آزادي زنـدانـيـان             
سياسي را ميخواهند، محاکمه قاتالن مـردم و         
دزدان حاکم را ميخواهند و در يک کالم جامـعـه     

 .اي انساني و حکومتي انساني ميخواهند
تـظــاهــرات هــايــي کـه از ديــروز در نــقــاط                 
مختلف کشور جريان دارد، گوشه اي از خشـم و       
نفرت دهها ميليون کارگر و زحمتکش، ميليون    
ها نفر معلم و بازنشسته و دانشجو، ميليون هـا     
زني که از هر حقي محروم شـده و مـيـلـيـون هـا               
جواني است که جز فقر و بيحقوقي و حـکـومـت        

 .مذهبي نصيبي نبرده اند
حزب کمونيـسـت کـارگـري هـمـه مـردم در                 
سراسر کشور را به گسترش اعتراض عليـه فـقـر            
و گراني و بيکاري، عليه تبعيض و بيـحـقـوقـي،        
عليـه حـکـومـت مـذهـبـي و بـراي سـرنـگـونـي                       

 .جمهوري اسالمي فراميخواند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۶ ديماه  ۸ 

 ۲۰۱۷  دسامبر ۲۹  
 

 مردم قلب نظام را     
 نشانه گرفته اند   

تظاهراتهايي که از ديـروز هـفـتـم ديـمـاه بـا                 
شعارهاي مرگ بر گراني و بيکاري شـروع شـد،          
در تــظــاهــرات امــروز مــردم قــم، هــمــدان و                     
کرمانشاه به شعارهاي مسـتـقـيـمـا سـرنـگـونـي                

در قم مردم شـعـار مـيـدادنـد        .  طلبانه تبديل شد 
جمهوري اسالمي نمي خـوايـم، مـرگ بـر حـزب              

 سيدعلي حيا کن مملکـتـو رهـا کـن و در                  اهللا،
مرکز شـهـر هـمـدان شـعـار مـيـدادنـد مـرگ بـر                       
خامنه اي و جمعـيـت ديـگـري در حـالـيـکـه بـه                     
فرمانداري اين شهر حمله ميکردند شعار مـرگ       

در کـرمـانشـاه      .  بر جمهوري اسالمي سـر دادنـد       
جمهوري اسالمـي نـابـود بـايـد گـردد از جـملـه                    

شعار مرگ بر ديکتاتـور و    .  شعارهاي مردم بود 
مـــرگ بـــر     

 اطالعيه هاي حزب کمونيست کارگري       

 ۵  صفحه 
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 ۴ از صفحه  
روحــانــي نــيــز از جــملــه شــعــارهــاي             
سراسري مردم در اعتراضـات امـروز         

طبق گزارش ديگري از قزويـن و    . بود
رشت، مزدوران حـکـومـت بـا مـردم             
درگير شدند اما جوانان با شـجـاعـت          
تـمـام بـا آنـهـا مــقـابلـه کـردنـد و بــه                      

 .تظاهرات خود ادامه دادند
جـنــبــشـي کــه در ســطـح کشــور             
شروع شده، جنبشي براي سـرنـگـونـي         

مردم ايـن حـکـومـت       . حکومت است 
حکومت مشتـي دزد    . را نميخواهند 

و جنايتکار نميخواهـنـد، حـکـومـت           
مـذهــبـي و ضــد زن نــمـيــخـواهــنــد،              
حکومتي که ميلياردها دالر صـرف       
مسـجــد و امــامـزاده مـيــکــنـد امــا              
اکثريـت عـظـيـم مـردم را در فـقـر و                    
محروميت نگاهداشته نميخـواهـنـد،      
رژيمي که تنها با سرکوب و جـنـايـت        
حکومت ميکند نميخواهنـد، مـردم       
حکومتي که هـر کـارگـر و مـعـلـم و                
دانشـجـو و جـوان مــعـتـرضـي را بــه                 
ــمــيــخــواهــنــد،              زنــدان مــي انــدازد ن
حکومت اعدام و سنگسار و شکنجه   
نـمــيــخـواهــنــد، دخــالــت مــذهــب در          

مردم يـک    .  زندگي شان را نميخواهند 
زندگي انساني مـيـخـواهـنـد، رفـاه و              
عدالت ميخواهنـد، آزادي و بـرابـري           
مــيــخــواهــنــد، حــرمــت و مــنــزلــت            
ميخواهند، آزادي زندانيـان سـيـاسـي         
را ميخواهند، محاکمه قاتالن مـردم     
و دزدان حاکم را ميخواهند و در يـک      
کالم جامعه اي انساني و حـکـومـتـي       

ــنـــــد            ــواهـــ ــخـــ ــي مـــــيـــ ــانـــ  .انســـ
حزب کمونيست کارگري، کارگـران و       
همـه مـردم در سـراسـر کشـور را بـه                   
گسترش اعتصاب و اعتراض عـلـيـه          
فقر و گراني و بيکاري، عليه تبعيض     
و بيحقوقي، عليه حکومت مـذهـبـي     
و براي سرنگوني جمـهـوري اسـالمـي         

 .فراميخواند
 

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۶ ديماه  ۸ 

 ۲۰۱۷  دسامبر ۲۹ 
 

زندانيان سياسي و      
 دستگيرشدگان اخير       

 بايد فورا آزاد شوند    
زنده باد مردمي که در تظاهـرات   
هايشان شعار زنـدانـي سـيـاسـي آزاد              
بايد گردد را در کرمانشاه و سـنـنـدج         

ايـن يـک     .  فريـاد زدنـد     … و تهران و 
خواست سراسري و مهـم مـردم اسـت         
که بايد در همه تظاهرات هـا طـنـيـن           

  کليه زنـدانـيـان سـيـاسـي،        .  انداز شود 
  کــارگـــران و مـــعـــلـــمـــان زنـــدانـــي،            
دانشجويان و زنان معترض و فعاليـن      
اجتماعي زنداني بايد فورا و بي قـيـد       

دسـتـگـيـرشـدگـان       .  و شرط آزاد شوند   
ــخــشــي از                ــيــز ب روزهــاي گــذشــتــه ن
زندانيان سياسي هستند و بـايـد فـورا        

 .و بدون هيچ قيد و شرطي آزاد شوند
در همه اعتراضات بايد خـواسـت     
هاي مهم و محـوري مـردم از جـملـه            
آزادي هاي سياسي و آزادي زنـدانـيـان          

. سياسي با صداي بلند شـنـيـده شـود          
بايد در همه شهرها همراه با خـانـواده         
هـــاي زنـــدانــــيــــان ســــيـــاســــي و                 
دسـتـگـيـرشـدگـان روزهـاي اخـيـر در                
مقابل زندان ها و مراکـز حـکـومـتـي          
تجمع کرد و هـمـه جـا حـکـومـت را                  

 .تحت فشار قرار داد
ــردن               ــي ک ــدان ــري و زن ــگــي دســت
کـارگـران و دانشـجـويــان و فــعـالـيــن               
سياسي، دستگيري زنان مـعـتـرض و        

 سـالـه     ۳۹ مردم نـاراضـي سـيـاسـت            
حکومت سـرکـوبـگـر اسـالمـي بـوده             

بــايــد ايــن ابــزار را از دســت              .  اســت
اعتراض بـه  .  جنايتکاران حاکم گرفت 

دزدي ها و جنايـت هـاي حـکـومـت،             
اعتراض به تحميل فقر و محروميـت     
به اکثريت عظيم مردم، اعـتـراض بـه          
دخالت حکومت در زنـدگـي روزمـره          
زنان و مردم، اعتراض به حـکـومـتـي         
که زنان را از هر حقي محروم ساخـتـه         
است، اعتراض به تحميـل حـجـاب و          
جداسازيها، اعتراض بـه بـيـکـاري و             
گراني، اعتراض به حقوق هـاي چـنـد          
بار زير خط فقر، اعتراض به شکنجـه      
و اعــدام و قصـاص، و در يـک کــال                  

 سـال    ۳۹ اعتراض به حکومـتـي کـه          
مشــغــول جــنــايــت بــوده اســت، حــق           

ايـــن ســـران     .  مســـلـــم مـــردم اســـت       
حکومتند که بايد به جـرم چـهـاردهـه          
جنايت مستمر عليه مردم دسـتـگـيـر       

 .و محاکمه شوند
روزي کــه مــردم آزاده درهــاي               
زندانها را بشکنند و عزيزان مـردم را       

 .از زندان بيرون بياورند دير نيست
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۳۹۶   ۱ ديماه  ۱۰ 
 ۲۰۱۷  دسامبر ۳۱  

جنبش سرنـگـونـي بـا سـرعـت،            
عمق و گستردگي خيره کننده اي راه    

سازشکاران بـه    .  خود را باز مي کند 
کنار زد شده اند و اکنون مردم بـدون      
هيچ حائلي روبروي خصم خود قـرار        

اين حرکت اينبار تـوان و      .  گرفته اند 
قــدرت آن را دارد کــه جــمــهــوري                 

ما مـوظـف     .  اسالمي را ساقط کند 
ايم که براي پـيـروزي نـهـايـت تـالش              

تاکيـد بـر چـنـد         .  خود را بعمل آوريم 
 :نکته
  

اعتراضات را بايد گستـرش   –۱ 
 !داد

يــکــي از درس هــاي تــجــارب             
 ٨٨ گذشته و بويژه اعتراضات سـال       

اين است که دامـنـه اعـتـراضـات را             
. بــايــد پــيــوســتــه گســتــرش داد                 

اعتراضات اخيرمردم نشان ميـدهـد      
يـکـي از     . که به اين مساله واقف اند 

ــات            ــتـــراضـ ــســـت اعـ عـــلـــل شـــکـ
محدود ماندن آن به چند شـهـر        ٨٨ 

. و بويژه محدود شدن به تـهـران بـود           
ــکــه            ٨٨ در ســال        ــن ــرغــم اي ــي  عــل

تجمعات اعتراضي مردم در تـهـران         
به ميليونها نفر هم رسيـد امـا عـدم         
گسـتـرش و سـراســري شـدن آن يــک               

اين مساله به رژيـم  . نقطه ضعف بود 
فرصت داد که نيروهاي خود را براي       
سرکوب و شکست اعـتـراضـات در          

ايـن بـار بـايـد         .  تهران متمرکز کـنـد     
جــبــهــه نــبــرد را در ســراســر ايــران               

 .گسترش داد
سرعت عمل و ابـتـکـارات         –۲   

 !تازه مهم است
و دسـت زدن بـه            سرعت عـمـل   

ابتکارات تازه و گيج کردن دشمن و         
فرصت ندادن به نـيـروهـاي سـرکـوب         

رژيــم .  در ايـن نـبــرد کــلـيــدي اســت            
اجازه تـمـرکـز و      .  غافلگير شده است  

تجديد قوا و آمادگي را از آنها بـايـد         
اعـتـراضـات حـتـي يـک           .  سلب کنيم 

ــد مــتــوقــف شــود                ــبــاي . روز هــم ن
نـقـش   .  خيابانها بايد اشـغـال شـونـد         

ــراضــات                 ــان در اعــت ــان و زن جــوان

 .خياباني کليدي است
  

 !تشکيالت حياتي است –۳ 
براي ادامه کار بايد تشـکـيـالت      

شبکه ها و کميته هـاي    . ايجاد شود 
ســازمــانــدهــي اعــتــراضــات در هــر         

اين تشکل هـا    . محل را شکل دهيم 
در شـرايـط حـاضـر امـر مـتـشـکــل                 
کــردن مـــردم مـــحـــل و هـــدايـــت               
اعتراضات و همـاهـنـگـي بـا سـايـر               
محالت را بعهده دارند و در ادامـه           
و با تغيير قـوا نـيـز کـنـتـرل و اداره                   
مـحــالت و بــرقــراري نــظــم را مــي              

قـهـر   .  توانند، بعهده داشـتـه بـاشـنـد         
رژيم را با قهر متقابـل بـايـد جـواب              

کميته ها و شکبه هاي مـحـل،    .  داد
مردم را براي مقـاومـت در مـقـابـل              
نيروهاى سرکوب سازمان ميـدهـنـد      

تـامـيـن کـنـنـده          و با فروپاشي رژيم    
کـنـنـده       امنـيـت و ارگـانـهـاي اداره           

نيروهاي رژيم .  محالت خواهند بود  
 !را از محالت بايد بيرون راند

  
سمبل هاي اقتـدار رژيـم را        –۴ 

حــجــاب را دور      .  زيــر پــا بــگــذاريــم     
 !بيندازيم

اعـتـراضـات       نقش زنان در ايـن      
حــجــاب کــه ابــزار      .  بـرجســتــه اســت   

سلطه بر زنان و ايجاد رعب و کنتـرل     
کل جامـعـه بـوده اسـت بـايـد بـدور                  
اندخته شود و از اين طريق حاکميت       

 .و اقتدار حکومت نفي شود
  

نـــيـــروهـــاي ســـرکـــوب را         –۵ 
 !تضعيف و آنها را خنثي کنيم

بــايــد روي صــفــوف نــيــروهــاي          
آنها را تضعيـف  .  انتظامي کار کنيم 

ــن ســرکــوب را از کــار                     و مــاشــي
کاري کنيم که آن بخـش از    . بيندازيم

نيروهاي انتظامي کـه دسـتـشـان بـه            
خون مردم و به سرکوب آلوده نيست     
صف نيروهاي رژيم را هر چـه زودتـر       

نيروهاي سرکوب بايد بـر   .ترک کنند 
حلقـه مـحـاصـره سـران          .  خود بلرزند 

به نـيـروهـاي     .رژيم را بايد تنگ کرد  
نظامي و انتظامي و امنيتي اخطـار   
دهيم که تا دير نشده صـف خـود را            
از جانيان حکومت جدا کنـنـد و در           

 .کنار مردم قرار بگيرند 
  

اعــتــصــاب عــمــومــي را           –۶ 
 !سازمان دهيم

گسترش اعتراضـات خـيـابـانـى          
. کلـيـدي اسـت امـا کـافـي نـيـسـت                 

اعتراضات خيـابـانـي الزم اسـت بـا             

اعتصاب سراسري و عمومي هـمـراه     
شده و از پـاي      شود تا حکومت فلج 

از ايـنـرو نـقـش فـعـالـيـن و                 .  در آيـد  
رهـبـران جـنـبـش هـاي اجـتـمـاعـي،                 
بـويـژه رهـبـران جــنـبـش کـارگـري و                 
معلمان که با تالش و هزينه بسـيـار         
در سـالـهـاي گـذشـتـه زمــيـنـه ســاز                 
اعـتــراضــات اخــيــر شــدنــد، اکــنــون          

کـارگـران، مـعـلـمـان،         .  کليدي اسـت   
کــارمــنــدان، دانشــجــويــان و دانــش         
آمــوزان ســتــون فــقــرات اعــتــصــاب         

اعــتـــصـــاب  .  ســراســـري هســـتـــنــد     
عمومي صـفـوف رژيـم را بـيـش از               
پيش بهم خواهد ريخت، آنها را فلـج        
خواهد کرد و جنبش سـرنـگـونـي را            
در موقعيت بهتري براي وارد آوردن        

 .ضربه آخر قرار خواهد داد
  

ــالت و            –۷  ــداخـ ــب مـ ــراقـ مـ
 !مهندسي کردن اوضاع باشيم

دشــمــنــي غــرب و در راس آن              
آمريکا با جمهوري اسالمي بهتر از       
دوستي شان با ايـن حـکـومـت ضـد              

 را هـمـيـن      ٧ ۵ انقالب . انساني است 
ها مـهـنـدسـي کـردنـد و نـيـروهـاي                  
اسالمي و خميني را سوار آن کردنـد        
و بعد زير بال شان را گـرفـتـنـد و از                 

بــايــد .  ســقــوط نــجــات شــان دادنــد        
مراقب مداخله براي تعـيـيـن جـهـت            
حرکت مردم و آلترناتيو سـازي شـان       

با جمهوري اسالمي دوستـي  .  باشيم
بـه  .  نکنند و از آن حـمـايـت نـکـنـنـد           
ــســت             ــي ــدي ن ــرشــان امــي شــر  !  خــي

مـراقـب مـديـاي نـوکـر و             !  نرسانـنـد  
بويژه نقـش بـي بـي سـي بـراي زهـر                  

. پاشيـدن بـه حـرکـت مـردم بـاشـيـم                
 و   ٧ ۵ اينهـا در شـکـسـت انـقـالب               

سـوار کــردن خــمـيــنـي بــر آن نـقــش                
 .مهمي داشتند

  
پيـروزي را تـعـريـف و آنـرا               –۸ 

 !تضمين کنيم
. معناي پيروزي را روشن کـنـيـم    

منشوري از اساسى ترين خـواسـتـهـا         
بــايــد مــالک شــنــاخــت نــيــروهــاي             
سياسـي و تـعـريـف پـيـروزي مـردم                 

نبايد اجـازه داد يـک ارتـجـاع           .  باشد
برود و ارتـجـاع ديـگـري تـحـت نـام                 

 .ديگري جاي آنرا بگيرد
 

 ۹۶  دي ۱۲ 
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ريشه و بسـتـر     :  نسرين رمضانعلي 
اعـتـراضـات مـردم کـردسـتـان عــراق              
چيست؟ وضعـيـت اقـلـيـم کـردسـتـان              
عراق پس از اعتراضات گسـتـرده اي         
که در سليمانيه و شهرهاي ديگري بـه      
وقـوع پـيـوسـت چـگـونـه اسـت؟ ايــن                 
تقابل و رويارويي مردم بـا حـاکـمـيـن             

 چه تاثيراتي را به جا گذاشته است؟
 

ابتدا الزم اسـت    :  محمد آسنگران 
بگويم مردم دل خوشي از هـيـچ کـدام          
از احزاب پارلماني اقـلـيـم کـردسـتـان             

بي لياقتي و فساد هـمـه آنـهـا       .  ندارند
اعتـراض  .  را ديده و به آن معترض اند 

مـردم بـه حـاکـمـان کـردسـتـان عــراق                 
ناشي از نفرت و خشم بر حـقـي اسـت            
که شامل هـمـه احـزاب پـارلـمـانـي و                

زيـرا  .  حکومتي اين منطقه مـيـشـود       
مردم در بيست و شش سال گذشته بـا    
تـجـربـه خـود دريــافـتـنـد کـه احــزاب                 
ناسيوناليستي و اسالمـي کـردسـتـان          
عراق فقط بـه فـکـر دزدي و چـپـاول                 

مردم در عمل به اين تجـربـه   .  بوده اند 
رسيدند و متوجه شـدنـد کـه سـران و              
نزديکان اين احزاب حاکم اکثرا دزد و    

چند صد نفري از   .  فاسد و چپاولگرند 
مقامات اين احزاب و نزديکانشان بـه    
ميليونر و ميلياردر تبديل شده اند و         
اکثريت قـريـب بـه اتـفـاق شـهـرونـدان                
کردستان عراق حتي از آب و بـرق کـه         
ابــتــدايــي تــريــن نــيــاز زنــدگــي اســت           

فقر و بيکـاري و بـي       .  محروم هستند 
آيندگي و بـي قـانـونـي و حـاکـمـيـت                   
احـزاب و نـه حـتـي دولـت، مـردم را                   

 .بيش از پيش در تنگنا قرار داده بود
عـالوه بــر ايـن فــاکــتـورهــاي اصــلــي              
اتفاقات ديگري در عـراق افـتـاد کـه              
بحران و نارضايتي مردم را وسـيـعـتـر        

 .کرد
 به بعد اخـتـالفـات    ٢٠١٣ از سال  

و سهم خواهي بورژوازي عرب و کـرد      
تنشي را ايجاد کرد که شـکـاف آنـهـا          

در سـال  . را بيش از پيش برجسته کرد 
 بــودجــه ارســالــي کــردســتــان         ٢٠١٤ 

 درصـد    ١٧ عراق از بغداد که شامـل      
از کل بودجه عراق مـيـشـد از طـرف              

داعش بـخـش   .  نوري مالکي قطع شد 
وســيــعــي از عــراق را تصــرف کــرد،             
اوضاع کردستان عراق بحـرانـي تـر و            

جــنــگ بــا    .آيـنــده آن تـاريــکــتــر شــد         
داعـش بــراي مـدتــي مــوقـت تــنــش             
بغداد و کردستان را تخفيف داد، امـا      
بورژوازي کرد از راه نـيـروي نـظـامـي             

تالش کرد مـنـاطـق مـورد مـنـاقشـه             
حکومت اقليم و بغداد را به نفع خـود     

در شـرايـطـي کـه ارتـش            .  يکسره کند 
 بــه هــزيــمــت      ٢٠١٤ عـراق در سـال         

افتاده بود و داعش در حال پـيـشـروي       
به دروازه هاي بغداد بود تقريبـا تـمـام       
مناطـق کـردنشـيـن مـورد مـنـاقشـه               

 ١٤٠ اقليم و بغداد که شامل قـانـون           
ميشد به تصرف نيروهاي پـيـشـمـرگ          

در چنين شرايطي تمام نـفـت     .  در آمد 
استخراجي از چاههاي نفت کرکوک و       
ديـگــر مــنـاطــق کــردسـتــان بــوسـيلــه            
حکومت اقليم بفروش ميـرفـت، امـا         
همزمان به بهانه جنـگ بـا داعـش و              
قطع بودجه کردستان از طرف بـغـداد،     
حقوق کارمندان دولت و همـه حـقـوق        
بگـيـران چـنـد مـاه پـرداخـت نشـد و                   

 درصـد از      ٢٥ تصميم گرفتند فـقـط        
اين شرايـط  .  حقوقها را پرداخت کنند   

زندگي مـردم را بـا فشـارهـاي غـيـر                  
 .قابل تحملي مواجه کرد

بورژوازي کرد ميدانست که بـعـد        
از داعش اين پيـروزي و دسـتـاورد از           
جــانــب بــورژوازي عــرب بــه چــالــش            
طلبيده خواهد شد و اين تـحـول بـراي         

به هميـن دلـيـل      .  او قابل هضم نيست 
بـورژوازي کــرد مســئلــه رفــرانــدوم و           
استقالل کـردسـتـان کـه يـک خـواسـت               
عمومي مردم بود و سالها آنرا ناديده       
گرفته بودند را به اجرا گذاشت کـه از            
اين طريق بتواند هـم صـف بـورژوازي         
کرد را متحد کند و هم بـغـداد را در             

 .مقابل عمل انجام شده قرار بدهد
اما حسابگري بورژوازي کرد ايـن    
بـار هــم اشــتـبــاه بــود زيــرا نــه صــف                
بـورژوازي کــرد در کــردسـتــان عــراق            
چنان متحد بود که شکاف نـخـورد و       
نه متحدين منطقه اي و جهاني آن بـا       
استراتژي سياسي استقالل کـردسـتـان        

. عراق در اين مرحله رضـايـت دادنـد           
اين دو فاکتور بـعـالوه نـارضـايـتـي و              
اعــتــراض مــردم بــاعــث شــد صــف             

. بورژواي کرد از درون متالشي بشود    
هـمـپـيـمـانـي       (  اکـتـبـر        ١٦ اتفـاقـات     

خانواده طالباني با بغداد و جمـهـوري       
) اسالمي عليه رقباي خود در اقـلـيـم      

و تحويل کرکوک بـه نـيـروهـاي حشـد             
شعبي و ارتش عـراق و بـه دنـبـال آن                 
تصرف دوباره تـمـام مـنـاطـق مـورد               
مناقشه بوسيله دولـت بـغـداد ضـربـه           
کشنده اي بود که به حکومـت اقـلـيـم        

بعد از اين تحوالت احـزاب  .  وارد آمد 
ناسيوناليست و اسـالمـي کـردسـتـان           

عراق بيش از پيش متفرق شدند و در     
جبهه هاي متفاوت منطـقـه اي قـرار           

 .گرفتند
ــورژوازي کــرد در               بــخــشــي از ب
اتحاديه مـيـهـنـي و مـنـاطـق تـحـت                  
ــان                  ــن حــزب در اســت ــت اي ــمــي حــاک
سليمانيه از سهم خود راضي نـبـود و        
براي دست رسي به سهم بيشتر امـيـد       
خود را به کمک دولت بـغـداد و سـپـاه          

اعـتـراضـات    .  پاسداران گره زده اسـت     
اخير بدون شک ادامه دار خواهـد بـود        
و مردم به اين همه فـقـر و فـالکـت و                 

 .نابرابري رضايت نخواهند داد
مهمترين نکته الـبـتـه ايـن اسـت             
که اعتراضات اخـيـر بـا اعـتـراضـات             

اين بـار  . دوره هاي قبل متفاوت است 
مردم بدون ابهام خـواهـان رفـتـن ايـن              
حکومت هسـتـنـد و بـا بـلـنـد کـردن                  

ميخـواهـنـد از      ) برويد" (ارحل"شعار  
 .دست همه آنها رها بشوند

 
دولـت  :  نسرين رمضـانـعـلـي     

کردستان در چه موقعيتي قرار دارد؟     
رابطه احزاب با مـردم و رابـطـه بـيـن                
احزاب در قدرت و از جـملـه تـنـاسـب            
قدرت در پارلـمـان کـردسـتـان بـه چـه                

 ترتيب است؟
 

اکـنـون حـزب      :  محمد آسنگـران  
گوران و حزب جـمـعـيـت اسـالمـي از              
حکومت خارج شده و خود را احـزاب       

امـا  .  اپوزيسيون تـعـريـف مـيـکـنـنـد           
سياست و برنامه آنـهـا هـيـچ تـفـاوت              
جديي با حاکمان قبلي و فعلي اقـلـيـم       

حکومت اساسـا در دسـت دو         .  ندارد
. حــزب بــارزانــي و طــالــبــانــي اســت           

مسـعـود بـارزانـي از ريـاسـت اقـلـيــم                 
استعفا داده و دو نفر اصلي حکومـت     
از جانب دو حزب نامـبـرده نـيـچـروان             

. بارزاني و قـبـاد طـالـبـانـي هسـتـنـد                
پارلمان کردستان عراق بعد از دوسـال     
تعطيلي به دستور بارزاني، در جـريـان     
رفراندوم دوباره دست بـکـار شـد امـا             

. بوسيله اين دو حزب قرق شـده اسـت        
رياست قـبـلـي آن کـه از گـوران بـود                   
استعفا داد و اکنون چيزي که اسـمـش       
را پارلمان گذاشتـه انـد مـتـشـکـل از               
افرادي حلقـه بـگـوش از ايـن احـزاب               
حاکم است و هيـچ نـقـش سـيـاسـي و                
قانـونـي جـديـي در کـردسـتـان عـراق                 

مردم کردستان عراق به درست .  ندارد
. آنرا يک مجلس کارتوني مـيـنـامـنـد        

الزم به تاکيد اسـت کـه خـود ايـن دو              

حزب در حکومـت هـم عـمـال در دو               
جبهه متفاوت قدرتهاي مـنـطـقـه اي           

اتحاديه ميهنـي بـه چـنـد         .  قرار دارند 
دسته و گروه تبديل شده است و دفـتـر       
سـيــاســي آن هــم مـنــحــل گــرديــده و               
خانواده طـالـبـانـي در ايـن حـزب بـه                  
دليل حمايـت جـمـهـوري اسـالمـي و               
بغداد از آنها فـعـال يـکـه تـاز مـيـدان                 

حــزب بــارزانــي عــلــيــرغــم       .  هســتــنــد
انســجــام درونــيـــش تــحـــت فشـــار              
متحديني ماننـد آمـريـکـا و تـرکـيـه               

هيـچ کـدام از ايـن احـزاب             . قرار دارد 
سياست روشني براي آينـده نـدارنـد و            

. اينـرا بـا صـراحـت بـيـان مـيـکـنـنـد                   
حکومت منطقه اي آنـهـا بـه تـبـانـي               
آنها با قدرتهاي منطقه اي و جـهـانـي        
مربوط شده است و هيچکدام از ايـن           
قـدرتـهـا هـم آنـهـا را قـابـل اعـتـمـاد                      

تنها کاري کـه دولـتـهـا بـا            .  نميدانند
اين احزاب انجام ميدهـنـد ايـن اسـت            
که در خدمت سـيـاسـت و اسـتـراتـژي            
خود آنها را به عنوان مزدور يا مـهـره      

 .قابل استفاده بکار گيرند
در چنيـن شـرايـطـي بـورژوازي و             
ناسيوناليسم عرب بيش از پـيـش در           
حال تعرض به اين احـزاب و تـحـقـيـر               

مردم در چـنـيـن شـرايـطـي         .  آنها است 
نفرتشان از اين احزاب بيـش از پـيـش         

ماهـيـت   .  گسترده و تعميق شده است   
فاسد و سرکوبگرانه آنها را نميپذيرنـد   
و بي لياقتي و بـي کـفـايـتـي آنـهـا را                   

 .ديده اند و تحمل نميکنند
 

گـفـتـه مـي       :  نسرين رمضانعلـي  
و )  حزب تغيير( شود که حزب گوران    

جمعيت اسالمـي سـازمـانـدهـنـدگـان           
اعتراضات بودند و بعضا شنيده مـي      
شود که اعتراضات خود جـوش بـوده        
است و توسط مردم معترض صـورت   

مــردم در شـعـاريشــان       .  گـرفـتـه اسـت      
خواهان کناره گيري مسـئـولـيـن شـده          

 واقعيت چيست؟ .اند
 

واقـعـيـت ايـن       :  محمد آسنگران 
است اعتراضات مردم ميليوني و بـه      

امـا ايـن دو       . وسعت کل جامعه است 
حزب به عنوان احزاب فـرصـت طـلـب        

تا همين چند روز قبل يک پايشـان در       
حکومت بـود و پـاي ديـگـرشـان در                 

دليل اعتراض آنهـا  .  ميان معترضين 
و همراهي مرد رندي آنها با مـردم نـه        
ــبــات بــر حــق                 بــراي تــحــقــق مــطــال
شهروندان، بلکه بـراي سـوار شـدن بـر            

تا از ايـن طـريـق          . اعتراض مردم بود 
 نـتـيـجـه       ٢٠١١ بتوانند همانند سال     

اعـتـراض مـردم را دســتـمــايـه سـهــم                
. خواهي خود از رقـبـايشـان بـکـنـنـد              

واقعيت اين اسـت کـه مـردم از هـمـه               
اين احزاب متنفر هستند و خشـم بـي       
پايانـي عـلـيـه آنـهـا در مـيـان مـردم                    

مردم اعالم کرده انـد کـه       . وجود دارد 
ايــن .  ايــن احــزاب را نــمــيــخــواهــنــد          

اين قـوانـيـن      . حکومت را نميخواهند 
و ســنـت و ســيـاســت تــا کــنـونــي را                 

مردم خواهان يک زندگي .  نميخواهند
 .آزاد و مرفه هستند

حضـور  :  نسرين رمضانـعـلـي    
جمهوري اسالمي در عـراق و اقـلـيـم             

. کردستان امر شناخته شده اي اسـت         
اخـبــار و شــايــعـاتــي دال بــر حضــور               
جمـهـوري اسـالمـي در درگـيـريـهـاي               
اخير و حتي دست داشتن در سرکـوب   
اعتراضات در شهر رانيه و اطـراف آن     

آيـا نـيـروهـاي جـمـهـوري            . وجود دارد 
ــقــشــي در در ســرکــوب                اســالمــي ن
اعــتــراضــات داشــتــنــد؟ جــمــهــوري          
اسالمي در کردسـتـان عـراق بـدنـبـال             
چيسـت و چـه سـيـاسـتـي را در ايـن                     

  منطقه دنبال مي کند؟
 

حضـور و    :  محمد آسـنـگـران    
دخــالــت جــمــهــوري اســالمــي در                 
کـردسـتـان عـراق بـويـژه در مـنـاطــق                 
تحت حاکميت اتحاديه ميهني امري      
غير قابل انکار است و خود حـاکـمـان      

. و مردم هم اينرا ميدانند و ديـده انـد        
اما دخالت جمهوري اسالمي اسـاسـا       
براي تحکيم حـکـومـت بـغـداد اسـت             
زيرا حکومت بغداد متحـد اصـلـي و          

. ايدئولوژيک جمهوري اسالمي اسـت      
اما براي اين کار از راههاي مختلـفـي      
و با تاکتيکهاي متفـاوتـي تـا کـنـون             

يـک دوره اي      .  وارد عـمـل شـده اسـت         

  گفتگوي نسرين رمضانعلي با محمد آسنگران                                     
 وضعيت در کردستان عراق                     

 ۷  صفحه 
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 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 ۶ از صفحه  
آن هنگام كه حكومتگران به بن بست رسيده بـاشـنـد      

هـايـي کـه خـود            و هيچ راه حلي براي برون رفت از بـحـران     
بدست خويش ساخته اند، نداشته باشند و مردمِ به تنـگ        
آمده از ظلم و بيـداد، ديـگـر حـاضـر نـبـاشـنـد هـمـانـنـد                        

 و      گذشته تن به ستم دهند، هنگام اعتراضـات گسـتـرده        
 .زير و رو کننده اجتماعي فرا ميرسد

 
چنين است که اينـک، مـردم بـه تـنـگ آمـده از سـتـم و                          
سرکوب و گراني و فقر و بيکاري، از چهار روز پـيـش در        
ابعادي سراسري خيابانها را از آن خود کـرده انـد و و در               
صفي متحد و يکپارچه خواستهاي خـود را بـراي پـايـان             

 .دادن به وضعيت جهنمي موجود فرياد مي کشند
 

مطالباتي که امروزه زمينه ي راهپيمائي ها و تجمعـات     
سراسري توده هاي زحمتکش مردم ايران را با مـحـوريـت       
اعتراض به گراني و فقر و بـيـکـاري فـراهـم کـرده اسـت،                    
سالهاست از سـوي کـارگـران، مـعـلـمـان، دانشـجـويـان،                     
پرستاران و همه اقشار زحمتکش جامعه فريـاد زده شـده         
است و حکومتگران بدون هيچ توجهي به آنـهـا مشـغـول           

 .چپاول و غارت ثروتهاي اجتماعي بوده اند
 

آن چيزي کـه امـروز مـا در خـيـابـانـهـاي شـهـرهـاي                        
مختلف شاهد آنيم فوران خشم انباشته توده هـاي مـردم          
زحمتکش ايران از غـارت و اخـتـالـسـهـاي مـيـلـيـاردي                       
باالترين مقامات حکومـتـي و افـراد و مـوسـسـه هـاي                   
مالي وابسته به حوزه قدرت در يـک سـو و فـقـر و سـيـه                    
روزي مـيـلـيـونـي مـردم در سـوي ديـگـر، تـا بـيـکــاري                           
ميليوني کارگران و جوانان، ضرب و شتم دستفروشـان و          
کشتار کولبران، تحميل دستمزدهاي چـنـديـن بـرابـر زيـر              
خط فقر به کارگران و مزد بگيران زحمتکش و بـر پـائـي            
بساط شالق و زندان و دار و درفش عـلـيـه هـرگـونـه حـق                  

 .طلبي و آزاديخواهي است
 

کسانيکه تـا ديـروز هـر گـونـه اعـتـراضـات کـارگـري و                         
مردمي حق طلبانه را با اتهامات امنيتي و محاکـمـه و      
زندان جواب ميدادنـد و ايـنـک در بـرابـر خشـم تـوفـنـده                        
ميليوني مردم ايران، اعتراضات بر حق آنـان را فـتـنـه و             
فتنه گري مي نامند بايد بدانند که ديگر زمان تغييـرات    
بزرگ و انساني در اين مملکت فرا رسيده اسـت و هـيـچ             

نيروي سرکوبي را ياراي مقاومت در برابر حق طـلـبـي و            
 .آزاديخواهي ما کارگران و مردم ايران نخواهد بود

 
امري که در اين ميان روشـن اسـت و مـا هـمـراه بـا                    
توده هاي زحمتکش مردم ايران آنرا فريـاد مـيـزنـيـم ايـن                 
است که بايد خواستهاي ما مردم براي پايان دادن به فـقـر    
و سيه روزي به كرسي نشانده شود، بايد بساط هـر گـونـه        
سرکوب و اختناق و زنـدان بـر چـيـده شـود، بـايـد هـمـه                          
زندانيان سياسي آزاد و غارتگران ثروتهاي اجـتـمـاعـي و             
عاملين و آمريـن سـركـوب و اخـتـنـاق در هـر مـقـام و                          
منصبي مورد بازخواست و محاکمه قرار گـيـرنـد، بـايـد          
اموال به غـارت رفـتـه مـردم در مـوسـسـه هـاي مـالـي                         
عودت داده شود، بايد حداقل مزد کارگـران و کـارکـنـان           
دولت و بخش خصوصي تـا پـنـج بـرابـر مـبـلـغ کـنـونـي                      
افزايش و حقوقهاي نجومي صاحب منصبان حكومـتـي     
برچيده شود، بايد برپائي تشکلهاي مستقـل کـارگـري و            
مدني و آزادي بي قيد و شرط بيان، مطبوعـات و آزادي       
فعاليت احزاب بر قرار و تضمين شود و بايد هر آنچه کـه       
خواست توده هاي ميليوني مردم ايران است بـه سـرعـت           

  .محقق گردد
 

بديهي است هر گونه عدم تـوجـه نسـبـت بـه تـحـقـق                   
خواستهاي کارگران و مردم زحـمـتـکـش ايـران از طـريـق                 
عــوامــفــريــبــي يــا دســت بــردن بــه ســرکــوب گســتــرده                   
اعــتــراضــات و يــا تــالش بــراي ســوار شــدن بــه مــوج                      
اعتراضات مردمي از سـوي جـنـاحـهـاي حـکـومـتـي و                    
اپوزوسيون رانده شده از قدرت در گذشته و حـال، راه بـه             
جائي نخواهد برد و اين بـار، ايـن مـا کـارگـران و مـردم                   
ايـران هسـتـيــم کـه بـا اتـحـاد و هـمـبـسـتــگـي و تــداوم                              

 .اعتراضات، سرنوشت خود را رقم خواهيم زد
 

 امضا کنندگاه به ترتيب حروف الفبا
 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران      
 انجمن صنفي کارگران برق و فلز کرمانشاه

 سنديکاي نقاشان استان البرز
 کانون مدافعان حقوق کارگر

 کميته پيگيري ايجاد تشکلهاي کارگري
 

 ١٣٩٦ يازده دي ماه          

 بيانيه تشکلهاي مستقل کارگري پيرامون اعتراضات خياباني مردم                                                         
مــيــخــواســت اتــحــاديــه مــيــهــنــي را          

دوره .  بوسيله اسالميها تضعيف کند   
اي تالش کرد بـا کـمـک بـه اتـحـاديـه                  
ميهني نـيـروي نـظـامـي بـارزانـي را                

دوره اي که اخـتـالفـات    .  تضعيف کند 
دروني اتحاديه ميـهـنـي بـاال گـرفـت              
تالش کرد آنرا حل کند که در رقـابـت      
با بارزاني بتوانند وزن بيشتري داشتـه   

دوره اي گوران را در مـقـابـل           .  باشند
اکـنـون   .  اتحاديه ميهني تقويـت کـرد     
خـانـواده   ( بخشي از اتحاديه ميهـنـي       

را تـمـامـا بـا خـود هـمـراه                )  طالباني
کرده و آنها را در کنار حشـد شـعـبـي             
قرار داده است تا بتواند از اين طـريـق       
هم بارزاني را تضعيف کند و هـم کـل       
مناطق اقليم را چنان متالـشـي کـنـد          
که ناچار بشوند حـاکـمـيـت بـغـداد را              

بـراي ايـن کـار در قـدم اول               .  بپذيرنـد 
 اکتبر و تصرف کـرکـوک     ١٦ اتفاقات  

را خلق کردند و در ادامه در تـدارک و        
زمــيــنــه ســازي جــنــگــي داخــلــي در            

حال اين جـنـگ بـيـن         .  کردستان است 
بخشهايي از خود اتـحـاديـه مـيـهـنـي            

. باشد يا اتحاديه ميهني بـا بـارزانـي          
تصور نمـيـکـنـم جـمـهـوري اسـالمـي               
مسـتـقـيـم در سـرکـوب اعـتـراضــات               
شهرهاي کردستان نيروي سـرکـوبـگـر         

 .خودش را بکار گرفته باشد
اما يک چيز واضح است و يـکـي         
از اعضــا دفــتــر ســيــاســي اتــحــاديــه            
ميهني به اسم شيخ جعفر که فرمانده       

 هم هست در مصاحبـه اي    ٧٠ لشکر  
با صداي آمريکا و تـلـويـزيـون روداو             

 .اينرا با صراحت اعالم کرده است
گروهي در اتحاديه ميهنـي بـا      "

حکومت عراق و حشـد شـعـبـي قـرار           
همچنانکـه کـرکـوک را        :  داد بسته اند  

تــحــويــل آنــهــا دادنــد مــيــخــواهــنــد            
سليمـانـيـه و اربـيـل و دهـوک را هـم                    

حتي خشونـت در    .  تحويل آنها بدهند 
تظاهراتها کار اين گروه بود نـه مـردم         

از ايـن طـريـق خـواسـتـنـد              .  معتـرض 
بهانه اي درست کنند تا ارتـش عـراق           
و حشد شعبي به اسم حـفـظ امـنـيـت           
مـردم بــه اسـتــان ســلـيـمــانـيـه و کــل                  

ايـن  ...  کردستان لشکر کشـي کـنـنـد        
زيـرا مـا     .  پالن و برنامه مـردم نـبـود         

ميدانيم مردم و جـوانـانـي کـه جـيـب              
شان خالي است و مطالـبـاتـي دارنـد،          

مـردم ايـن     .  مطالباتشان بر حق اسـت    
مـردم  .  سياست خشونت را نـداشـتـنـد      

عادي ناراضي نه دو هزار و پنج هـزار      
بـنـابـر    .  بلکه صدها هزار نفر هسـتـنـد    

اين اگر اين برنامه مردم ميبود هـيـچ       
نيرويي نميتوانست در مـقـابـل آنـهـا             

در حـزب اتـحـاديـه         .  مقـاومـت کـنـد      
ميهني جهتي و کساني جود دارند و         
چند دولت منطقه هم از اين سيـاسـت         
حمايت ميکنند که ميخواهند ارتش     
عراق و حشد شعبي را به سليمانيـه و      
اربيل و دهوک بياورند و هـمـان طـرح           

 ".تسليم کرکوک را تکرار کنند
اين گفته ها هـم واقـعـي اسـت و              
هم نقش جمهـوري اسـالمـي را بـيـان              

 .ميکند
 

مردم چـگـونـه    :  نسرين رمضانعلي 
مي توانـنـد دسـت درازي حـکـومـت              
ايـران را بـه ايـن مــنـطـقـه را خـنـثــي                     

 کنند؟
 

مردم کردسـتـان   :  محمد آسنگران 
عراق مدت کـوتـاهـي در اوايـل دهـه              
نـود مـيـالدي شـوراهـا و حـاکـمـيـت                  
خودشان را در ابعادي محدود تجـربـه       

آن دوره توهم به ناسيوناليـسـم   .  کردند
کرد و احـزاب آن بـاعـث شـد کـه آن                    
تجربه حـاکـمـيـت شـورايـي گسـتـرش              

اکـنـون   .  پيدا نکند و شکست بـخـورد    
با تجربه شکـسـت خـورده حـکـومـت             
فدراليستي احزاب ناسيـونـالـيـسـت و          
اسالمي کردستان و ماهيت فـاسـد و        
جنايتکارانه آنها هيچ کـس از مـردم           
ــه              آزاديــخــواه کــردســتــان تــوهــمــي ب

بـنـابـر ايـن       .  هيچکدام از آنـهـا نـدارد        
مردم براي خالصي از ايـن احـزاب و             
بـراي رسـيـدن بـه جـامـعـه اي آزاد و                    
مرفه و برابر، تنهـا يـک راه در پـيـش              
دارند و آن برقراري حاکمـيـت خـود از         

. طــريــق شــوراهــاي مــردمــي اســت           
حکومت اقلـيـم کـردسـتـان و احـزاب              
تشکيل دهنده آن تا مـغـز اسـتـخـوان            

اولـيـن   .  فاسد و جـنـايـتـکـار هسـتـنـد           
سرکـرده آنـهـا طـالـبـانـي بـود کـه بـا                     
مشکوک ناميدن شـوراهـا و تشـکـل            
هـاي کـارگــري عـاقــبـت بـا خـفـت و                  

بـارزانـي هـم      .  سرگرداني سياسي مرد  
با شکـسـت طـرح و بـرنـامـه هـايـش                   

اکـنـون نـوبـت       .  ناچار به استعـفـا شـد       
مردم است کـه حـاکـمـيـت مسـتـقـيـم                
خودشان را بر ويرانه هـاي حـاکـمـيـت            

 *.تجربه کنند" کردي"احزاب 
 

 ...               گفتگوي نسرين رمضانعلي با                                     


