
بار ديگر وزارت اطالعات جمهوري اسـالمـي   
تحرك جديد خود را عليه فضاي راديكـال در    

 . دانشگاهها را از سر گرفته است
اينبار با منتسب كردن فـعـالـيـن سـيـاسـي و            
دانشجويي به احزاب سياسي و بويـژه حـزب     
حكمتيست، با ايجاد فضايي پليسي و سياسي 
تالش ميكنند محيط  فعاليت سياسي را بـراي  

“ امنيتـي ” چپ ها و كمونيستها در دانشگاهها، 
 . و پليسي كنند

در اين ميان عده اي آگاهـانـه يـا نـاآگـاهـانـه،            
خواسته يا ناخواسته با دامن زدن به كـمـپـيـن       
غيرسياسي عليه حزب حكمتيست، با تحريك 
و منتسب كردن افراد معيني بـه ايـن حـزب،        
عمال در اين تحرك وزرات اطالعات شـركـت   

 2صفحه .          ...         كرده اند
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فـرخ  “  تـز ” اوضاع بحراني عراق فقط فـال و      

نگهدار را كم داشت؛ ايشان همانطور كه فالگير 
ها يا ته فنجان قهوه به كنايـه   با نگريستن به ورق

گويد تا مخاطب نتواند  و رمز و ابهام سخن مي
اش داشته باشد، از  برداشت صريحي از سخنان

اوضاع امروز عراق و دفاع سخـيـفـانـه اش از         
سناريوي پوچ و شكست خورده فدراليسم بـا    
پادويي براي دخالت غرب و رژيم اسالمي در 

 :راند و ميگويد آن منطقه سخن مي
در عراق فقط كردها نيروي مسـلـح خـودي      ” 

شيعيان در دستگاه اداري و بخش هـاي  .  دارند
امـا  .  غير نظامي حكومت نيروي غـالـب انـد       
اعراب .  عمال فاقد نيروي نظامي شيعي هستند

سني نيز هم از قدرت رانده شـده انـد و هـم          
يـا  ” ،   “ ... نيروي مسلح خاص خـود نـدارنـد     

عراق از هم خواهد پاشيد يا مولفه هاي شيعـي  
و كرد در عراق خواهند پذيرفت كـه مـنـاطـق       
سني نشين عرب نيز از همان سطح قدرتي كـه  
دو مولفه ديگر برخـوردارنـد، در كـادر يـك           
دولت مركزي با اختيارات محدود، برخـوردار  

بحران عراق بايد از طـريـق يـك        ” ، “ ... شوند
كنفرانس بين المللي با شركت ايران و تركيه و 
عربستان سعودي، و با مشاركت و پشتيـبـانـي    
قدرت هاي بزرگ جهاني و با حضـور دولـت     

 .“...هاي بارزاني و مالكي  بررسي و حل شود
 

ناگفته نماند كه قبل از ايشان، ده سال پيش بـا    
اشغال عراق توسط آمريكا، عدنان پاچـه چـي     

و حتي قبل تر از آن .  چنين پيشنهادي داده بود
ستاد فرمـانـدهـي ايـاالت        2001يعني از سال 

خـاورمـيـانـة     ” متحده تالش كرده تا تشكيـل    
را بر اساس تجزية كشورها با تكيـه بـر     “  بزرگ

نـقـشـة    .  شاخص قومي و مذهبي محقق سازد
 2006جغرافياي طرح ريزي شده كه طي ژوئية   

منتشر شد تقسيم عراق به سه دولت پيشبينـي  
دولت سني، دولت شيـعـه، دولـت      :  شده بود

پس تا اينجا آقاي نگهدار صرفا به توجـيـه   .  كرد
اينگونـه  .  هزيمت پروژه پنتاگون پرداخته است

سناريوها را در يوگوسالوي سابق شاهديم؛ و   
اين جنس از مدافعين آن، آدم را يـاد كـوسـوو،      
تحت نظارت اوباش مسلح جنايتكاري به نـام  

 2صفحه . ...     مي اندازد“ هاشم تاچي”

 

هشدار عليه تحركات 
 جديد وزارت اطالعات
اطالعيه حزب حكمتيست 

 از فرخ نگهدار تا عدنان پاچه چي
اعتصاب پنج هزار كارگر معدن سنگ آهن بافق در اعتراض به عدم امنيت شـغـلـي، يـك        فواد عبداللهي

خبر اين اعتصاب، عليرغم تالش رسانه هاي ايران براي سانسور و بـه حـاشـيـه       .  ماهه شد
راندن، به خاطر ابعاد وسيع آن و عزم جزم كارگران براي دخالت در سرنوشت اين معدن و   

 . براي حفظ امنيت شغلي، ديوار سانسور را شكسته و هرچند محدود پخش شده است
بافق اين شهر كارگري در تب و تاب دخالت جمعي هزاران كـارگـران اسـت و جـلـب              
رضايت اين پنج هزار كارگر معترض، متحصن و اعتصابي، امر صف طـويـلـي اسـت از         

شوراي اسالمي شهر بافق، فرماندار بافـق،  :   مقامات سياسي و امنيتي و اقتصادي از جمله
استاندار يزد، امام جمعه شهرستان بافق، نمايندگان اين شهرستان در مـجـلـس شـوراي           
اسالمي، مديرعامل شركت سنگ آهن مركزي، معاون سياسي امنيتي استاندار يزد، وزيـر    
صنعت، معدن و تجارت، رئيس و نائب رئيس مجلس شوراي اسالمي، اعضاء كميسيـون  
صنعت و معدن مجلس شوراي اسالمي، نماينده پارلماني دولت در مـجـلـس شـوراي         

همه براي فريب، در انتظار دولت اعتـدال بـي     .  اسالمي و نماينده دفتر مقام معظم رهبري
 2صفحه .  ...               حاصل نگاه داشتن، و تفرقه و سركوب، صف كشيده اند

سرنوشت معدن سنگ آهن بافق در ”: چه كسي گفته 
 !؟“ دستان معاون اول رئيس جمهور است

 هزار كارگر معدن سنگ آهن بافق 5در حاشيه اعتصاب يك ماهه  
 ثريا شهابي

 !حضور در اجالس زنان؛ دستاوردي براي رژيم يا براي زنان؟
 4صفحه مونا شاد       

ماشين جنگي آگاهانه و نقشه مند همه طـرف    
هاي درگير در عراق، همچنان پيش مي رود و 

امريكا و متحدينش از عـراق  .  قرباني مي گيرد
يكپارچه و تقسيم عادالنه قدرت و ثروت بيـن  

امـا  . شيعيان و سني ها و كردها حرف مي زنند
شواهد عيني و آشكار مي گويند كه عراق يـك  

 !پارچه ديگر رويا است
دولت اقليم كردستان به رهبري بارزاني و در     
هماهنگي با دولت تركيه، تقسيم عراق به سـه  
بخش فدرال را تنها راه حل جنگ كنوني مـي    

امروز عراق عمال به سه بخش تقـسـيـم    .   داند
اما تشكيل دولـت هـاي فـدرال          .  شده است

شيعه و سني و كرد هم  بـه مـعـنـاي پـايـان             
. ادمكشي و بي خانمان كردن مردم نـيـسـت     

همزيستي مسالمت آميز اين اقوام و مـذاهـب     
عـراق  .  در شرايط عراق غـيـرمـمـكـن اسـت        

چكسلواكي سابق نيـسـت كـه چـك هـا و              
اسلواك ها با هم كنار بيايند و خـون از دمـاغ       

بعثي هـا چشـم بـه بـغـداد و                .  كسي نيايد
. بازگشت عراق به دوره صـدام دوخـتـه انـد        

مساله اصلي آنها نه قلع و قمع شيعه ها بـلـكـه    
 .   تسلط بر منابع نفتي است

دولت اقليم كردستان چشم به نفت كركوك و 
مرز ايـن  .  تسلط كامل بر اين شهر دوخته است

سه دولت فدرال را چه كسي  تعيين مي كنـد؟  
به همـه ايـن     !  مرزهاي قومي و مذهبي و نفتي

داليل دورنماي پايان اين جنگ خانمانسوز و   
بشـريـت مـتـمـدن        .  جنايتكارانه تاريك است

امروز بايد به اين فكر كند كه چگونه هـر چـه       
زودتر و بفوريت  اين جنگ و آدم كشي كثيف 

نقشه بـورژواهـا روشـن      !  خاتمه خواهد يافت
اما طبقه كارگر عراق، زحمتكشان ايـن    .  است

مملكت از موصل تا سليمانيه و بغداد و بصره 
چه مي گويند؟ آيا در اين جنگ شريكند؟ اگـر  
نيست صداي متفاوتي  كه از عراق شنيده مـي  
شود كدام است؟ درست است كـه  كـارد را         
برگردن مردم گذاشته اند و گلوله را بر شقيقـه  

اما در شهرهايي كه هنوز پـاي جـنـگ بـه         .  ها
آنجاها كشيده نشده است، كمونيسـت هـا و       
مردم آزاديخواه و برابري طلب مـي تـوانـنـد         

مي توانـنـد مـردم را        .  صداي متفاوتي باشند
قانع كنند كه اين جنگ قومي و مذهبي را بـر      

كه اين سناريو از اشـغـال   .  آنها تحميل كرده اند
و جنگ قومـي و    “ داعش”عراق شروع شده و 

! مذهبي، ثمره اشغال عراق توسط امريكا است
و “  داعـش ” و باالخره مردم به فاشيسم مذهبي 

ديگر جنايتكاران قوم پرست و مذهبي تسليـم  
داعش يك حمله  از بيرون بـه  . ...  نمي شوند

يك جنگ قومي .  دولت مشروع بغداد نيست
و مذهبي داخلي است كه از بعـد از اشـغـال        

. نظامي عراق توسط امريكا شروع شده اسـت   
نيروي مهاجم كنوني بخشا همانهايي هستـنـد   

. كه تا كنون كارهاي انتحاري كرده و مي كننـد 
بعثي هاي عراق كه اكنون در كنار داعش مـي    

آنها رويـاي  .  جنگند، چشم به عراق دوخته اند
بازگشت دوره صدام و حكومت بر عراق را در 

اين ها ولو به دولـت فـدرال     .  سر مي پرورانند
سني در وسط عراق رضايت بدهند اما اين بـه  

دفاع امريكا و ايران .  معناي پايان جنگ نيست
از بغداد به معناي دفاع از يك دولت مشـروع     
يا جلوگيري از يك سناريوي سياهي كه خـود    

اگر امريكا بمباران هوايـي  .  ساخته اند، نيست
را هم شروع كند، تنها يك نسل كشي جـديـد   

در تحوالت خـونـيـن      .  حاصل آن خواهد بود
عراق، جمهوري اسالمي نه مي تواند نـقـش     
متحد كننده عراق را بازي كند و نه مي تـوانـد   

در .  جلو تحرك بعثي ها و داعش را بـگـيـرد       
نتيجه نقش اين رژيم هم به نقش يك جـريـان   
قومي و مذهبي و عنصر سناريـوي سـيـاهـي       

 3صفحه .  ...         تنزل يافته است

 !الشخورها بر جنازه نيمه جان عراق
 مظفر محمدي
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پيش از اين هم وزارت اطالعات چه از طـريـق   
راه اندازي داب تهران، با پرونده سازي عـلـيـه    
اعضاي رهبري حزب حكمتيست، و چـه بـا       
پرونده سازي عـلـيـه دانشـجـويـان چـپ و              
كمونيست، تالش كرد مانع اتحاد كمونيستهـا  

 .  در كارخانه و دانشگاه و محالت شود
وزارت اطالعـات تـالش كـرد  فـعـالـيـت                
كمونيستي را به كنج خانه ها بكـشـانـد و بـه         

سعي كرد كه  كار وسيع !   اصطالح منزوي كند
اجتماعي و سازماندهي وسيع توده اي در ميان 
طبقه كارگر و دانشگاه و محـالت بـا افـق و          

كـه  “  نـامـمـكـن    ” پرچم كمونيستي را نه فقط   
سـران  .  قلـمـداد كـنـد      “  خطرناك” و “ امنيتي”

جمهوري اسالمي و وزارت اطالعـاتشـان بـه      
خوبي ميدانند كه با سركوب نسلي از جوانـان  
كمونيست در دانشگاههاي ايران، با پادگـانـي   
كردن دانشگاهها و بستن در دهـهـا نشـريـه،           
وبالگ و با دستگيري صدها انسان انقالبي و   
كمونيست جوان در ايران، نميتوانـنـد خـطـر       
چپ و كمونيسم را بـر فـراز نـظـم و نسـق                

مـيـدانـنـد كـه         !  ضدانساني شان دفع كـنـنـد     
نميتوانند مانع عروج مجدد آن اينبار نه فـقـط     
در دانشگاهها كه در مهمترين مراكز توليدي و   

 .در ميان پرولتارياي صنعتي ايران، شوند
تحرك جديد و اين دور وزارت اطالعات، تنها 
نشان هراس جمهوري اسالمـي از عـروج و         
عرض اندام اين كمونيسم در ابعاد وسـيـع و       

 .اجتماعي آن است
حزب حكمتيست ضمـن هشـدار بـه هـمـه            
فعالين سياسي تالش ميكند كه با افشا توطـئـه   

جاسوسي جمهوري اسـالمـي     –هاي  پليسي 
عليه فعاليـن سـيـاسـي، تـحـركـات وزارت              
اطالعات و  حقوق بگيران و خدمتگذاران بـي  

 . جيره و مواجب شان را خنثي كند
حزب حكمتيست تـالش بـراي بـاالبـردن           
هوشياري فعالين سياسي نسبت به توطئه هاي 
امنيتي جمهوري اسالمي، را از اولويت هـاي    
خود ميداند و مقابله با  تحركات مسـمـوم در     
فصاي فعاليت سياسي، از جانب هر جريـانـي   
كه خواسته يا ناخواسته در اين تحرك نقش ايفا 

 .  ميكنند، را وظيفه خود ميداند
ما همزمان همه نيروهاي سياسي و مسئول را به 
مقابله با اين تحركالت جديد وزارت اطالعات 

فعاليـت  “ امنيتي كردن” و  خنثي كردن  توطئه  
 .سياسي،  فراميخوانيم
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 2014ژوئن  23)   خط رسمي(

  ...هشدار   
: سرانجام فرمـانـدار بـافـق فـرمـودنـد كـه              

هنگامي كه معاون اول رئيس جـمـهـور، از      ” 
سفر خارج به كشور بازگردد جلسه اي را بـا    
حضور وي براي بررسي واگـذاري مـعـدن        

كنيم تا تصميم نهايي در اين بـاره     برگزار مي
و سرنوشت معدن سـنـگ آهـن      !  گرفته شود

بافق در دستان معاون اول رئيـس جـمـهـور       
 “ !است

طي ماه گذشته، سرنوشت مـعـدن، كـار و          
خواباندن كار، در دستان كارگران اعتـصـابـي    

اعتصابي كه مقامات شهر و استان .  بوده است
و كشور، ريز و درشت سياسي، مذهـبـي، و     

 . اقتصادي را به چالش كشيده است
اين اعتصاب، با هرخواست و مطالبه اي كـه    
شروع شده باشد، براي امنيت شغلي، علـيـه   
بيكاري و براي حفظ معاش كـارگـران بـراه        

هر خواست و مطـالـبـه اي كـه         .  افتاده است
طرح كرده باشد، واگذاري يا عدم واگـذاري    
سهام به بخش خصوصي يا اين و آن نـهـاد،       

. براي دفاع از معيشت و عليه بيكاري اسـت   
بقيه مراكز توليدي و سراسر ايران مملو از اين 
نوع اعتراضات است، كوچك يـا بـزرگ، و       

 ! طبقه كارگر در ميدان
اين اعتصاب، مهمتر از هرخواست و مطالـبـه   
اي، گوشه اي از قدرت  متحد و مـتـشـكـل       

قـدرتـي   .  كارگري را به نمايش گذاشته است
كه امروز براي تاميـن شـغـلـي و دفـاع از              
معيشت و عليه بيكاري به ميدان آمده است و 
فردا ميتواند براي هرخـواسـت و مـطـالـبـه           

اين قدرت، اين اتحاد .  ديگري به ميدان بيايد
و اين همبستگي، از خود مطالبـه، مـهـمـتـر        

آنچه كه قرار است معاون اول رئـيـس     .  است
جمهور با بازگشت از سفر خارج، به كـمـك     
فرماندار و استاندار و امام جمعـه و شـوراي       
اسالمي  انجام دهد، ايجاد تفرقه، شكاف در   
صفوف ايـن اعـتـصـاب، مـنـزوي كـردن              
سازماندهندگان و  رهـبـران عـمـلـي ايـن             

اين اولين دستور كـار ايـن       .  اعتصاب، است
 . جنابان است

كــارگــران اعــتــصــابــي بــا حــمــايــت از           
سازماندهنگان و رهبران اعتصاب شـان، بـا       
حفظ وحدت شان و  پافشاري بر مطـالـبـات    
شان عليه بيكاري و براي تامين شغلي، بايـد  
به فرماندار بافق بفهمانند كه پس از اين يـك  
ماه نيز، همچنان  سرنوشت معدن سنگ آهن 
بافق در دستان كارگـران و خـانـواده هـاي           

معاون اول رئيس جـمـهـور،      .  كارگري است
 !بايد بشنود، نه امر كند

  ...چه كسي گفته   
در ابراز عشق آقاي نگهدار به قوميت هـا    
و مذاهب كشف شده در عراق، فـاكـتـور    
اشغال عراق در پي حمله نظامي آمريكا و 
دول غربي تماما قلم گرفته مي شـود تـا     
آنچه امروز در عراق مي گذرد در سـايـه     
بي عرضگي پادوهاي هم خانواده ايشـان  
در تاسيس يك دولت مركـزي بـعـد از        
اشغال متشكل از سني ها، شيـعـه هـا و        

نيت ايشـان خـيـر        .  كردها توجيه گردد
است و فـقـط مـي خـواهـنـد از راه                   

“ كنفرانس بين المللـي ” درخواست يك 
همه نوع حقوق گله اي، از قماش قومـي  
و مذهبي بجز حقوق انساني در عراق بـه  

الشه شعار فدراليسـم  .  منصه ظهور برسد
قرار است دوباره در دهان مـردم عـراق       
انداخته شود؛ مردمي كه بيش از يك دهه 
است طعم چماق اشغال، قتل عـام هـاي     

نظم ” قومي و مذهبي و فدراليسم خيالي 
آمريكا را هـمـچـنـان زيـر        “  نوين جهاني
در اين خالء و بيـشـكـلـى     .  دندان دارند

ايدئولوژيكى و سياسى و نامعين بـودن    
ساختار حكومت بورژوايى در عراق  كـه  
حاصل حمله نظامي آمريكا اسـت آقـاي     
نگهدار فرصت را غنيمت شـمـرده بـه        
صرافت صيقل دوباره فدراليسم در قالب 

قدرتهـاي  ” چماق نو و مدرن با پشتيباني 
يـك  نشانه هاي .  افتاده اند“  بزرگ جهاني

حكومت فدرال كه باغ وحـش دولـت       
“ دموكراسي” مالكي در مقايسه با آن يك 

ايده آل و تمام عيار خواهد بـود، از االن      
 . پيداست

ــات              ــان ــروز جــري ــاز ام ــاخــت و ت ت
بر مـتـن     “  داعش”ناسيوناليست عرب و 

شكست آمريكا در سـوريـه، فـرصـتـي          
بدست داده كه نگهدار در مـقـام مشـاور      
بي جيره مواجب دولت اعتدال در واقـع  
استراتژي روحانـي را كـه جـمـهـوري            
اسالمي كماكان در آينـده سـيـاه عـراق         
سهمي داشته و همچنان منطـقـه نـفـوذ       
ايران باقي بماند، تعقيب كند و بدينسان 

بـطـور   .  ديگ را با خورش صاحب شوند
واقعي اين سناريويي است جهت سازش 
و ساخت و پاخت عربستان و تركـيـه از     

اين كـنـه     .  يك سو و ايران از طرف ديگر
ماجرا است؛ معامله از باالي سر جامعه و 

! بازي با زندگي و جـان مـردم عـراق           
فروختن هر ذره آزاديخواهـي و نشـانـه        
هاي مدنيت در جامعه عـراق بـه نـفـع         

خاورميانه اي كه بعـد  .  مذاكره آقا و اوباما
از هزيمت آمريكا در سوريه بـه مـيـدان        
تاخت و تاز ارتجاعي تريـن جـريـانـات       

و از قرار معلوم آمريكا .  تبديل شده است
و دول غربي با رياكاري تمام، چهره بـي    
نقش و بي تقصير خود را به رخ جهانيان 

اينبار قـرار اسـت ارتـجـاع           .  مي كشند
محلي در شكل و شمايل شيعه و سني و 

را بـه زنـدگـي      “  دموكراسي محلي” كرد 
 .ميليون ها انسان در عراق تحميل كند

 
بـراى تـوده مـردمــى كـه زنـدگـى و                 

شان در اين ميان به بازى گـرفـتـه       هستى
ميشود فقط يك سير مـطـلـوب وجـود         

بايد بهرقيمت از جنگ داخلي كـه  .  دارد
در حال حاضر در شـرف وقـوع اسـت        

بايد دول منطقه را از راه   .  جلوگيرى كرد
انداختن اين كشتار  و دخالت در اوضـاع  

هيچيك از مسـائـل     .  عراق منصرف كرد
حقوق قوميـت  ” مطروحه در اين بحران، 

، عروج هيوال و جانوري “ ها و ميليت ها
، مسائل داخلي عـراق و      “ داعش” چون 

غيره نميتواند توجيهى براى اين فاجـعـه   
 .باشد

بايد صف مقاومت در دفاع از حـيـات       
. مردم و مدنيت جامعه  را سـازمـان داد      

ضامن جارو كردن صف ارتجاع بـومـي،   
تسليح توده اي مردم، سازمان دادن آنـان  

 . در محل كار و زيست شان است
كمونيستهاي عراق، ميتوانند اين نـقـش   

در سازمان دادن مردم و مسلح را تاريخي 
كردن شان براي دفاع از زنـدگـي ايـفـا         

 .كنند
آقـاي  “  جامعه جـهـانـي   ” منافع و اهداف 

نگهدار، طرف داد و ستد ايشان معلوم و   
معرفه است؛ كساني كـه هـمـكـاران و           

مـذهـبـي      –همنوايان سناريوي قـومـي     
شـان كـامـالً         كردن عراق اند، جـايـگـاه   

اكثريت مردم عـراق از      .  مشخص است
اند تا  نان نخورده“  دموكراسي” قبل شعار 

و حقوق بشـر     فدراليسم به مزاياي شعار 
در اين دنيـاي وانـفـسـا،       !  ببرند شما پي 

هستند كساني كـه سـيـاسـت شـان بـا             
و !  شرافـت و انسـانـيـت تـوام اسـت              

خوشبختانه هنوز در اين جهان كسـانـي     
كنند كه تفاوت ميان تـوجـيـه     زندگي مي

شناسنـد   جنايت و توضيح حقيقت را مي
و مردم يك كشور را قرباني سـنـاريـوي      

 ! كنند نمي “ جامعه جهاني”قتل عام  

 ...از فرخ نگهدار تا 
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بسيج شيعيان عراق و ايـران بـراي دفـاع از          
ودفاع از يـك      !  اماكن مذهبي كربال و نجف

حتـي حـفـظ دولـت         .   فرقه عليه فرقه ديگر
مالكي هم براي جمهوري اسـالمـي بسـيـار       

در .   سخت و حتي غيرممكـن شـده اسـت       
نتيجه جمهوري اسالمي در تحوالت كنونـي  
عراق نه نقش ناجي عراق را دارد و نه بـرنـده   

عراق متحد تحت حاكميت مذهـبـي  .  چيزي
شيعي مالكي، بهترين گزينه بـراي ايـران         -
 . اين موقعيت اكنون از دست رفته است . بود

 
اگر مردم كردستان هم، راه حفظ امنيت شـان    
را در دست گرفتن به كـاله خـود بـدانـنـد،          

راه حل كارگران و مـردم  .  سخت در اشتباهند
كردستان همان راه حلي نيسـت كـه دولـت        

هـمـزيسـتـي     .  احزاب بورژوايي آنجا دارنـد   
دولت اقليمي كه كركوك را در تصـرف دارد    
نه با سني ها و نه دولت شيـعـي در بـغـداد         

حتي اگر اين جنـگ تـمـام      .  غيرممكن است
بشود و مساله سني ها و داعش حل و فصـل    
شود،  تازه جنگ عرب وكـرد در كـركـوك          

كركوك هم عمال بـه دو      .  شروع خواهد شد
بخش تقسيم مي شود اما  مثل برلين كـارش    

آنوقت .  با كشيدن يك ديوار حل نخواهد شد
سوال اين است كه نفت كـركـوك در كـدام          

در بخش كردنشـيـن و     .  بخش قرار مي گيرد
 دولت اقليم يا عرب نشين و دولت بغداد؟ 

طرح استقالل كردستان، در شـرايـطـي كـه         
جنگ در عراق خون ميگيرد فرصت طلبانه و 

استـقـالل بـدون      .  اقدامي تحريك اميز است
اما شـركـت مـردم        .  رفراندوم ممكن نيست

. كركوك در اين رفراندوم چطور خواهد بـود   
نفرتي كه بورژوازي حاكم عراق از دوره صدام 
تا مالكي و ناسيوناليست هاي كرد بين عرب 
و كرد و تركمن و شيعه و سني بوجـود آورده    

مـي گـويـنـد       .  اند، به آساني زايل نمي شود

تركمن هاي كركوك توسط دولـت تـركـيـه         
و اين نشانـه خـطـرنـاكـي        ...  مسلح شده اند

 . وضعيت كنوني  و آتي در كركوك است
در نتيجه، راه حل مردم كردستان مخالفت بـا  
سناريوي جنگ قومي و مـذهـبـي درعـراق         

خواست همزيستي مسالمت آمـيـز و     .  است
. متمدنانه همه شهروندان اين مملكت اسـت 

گفتن نه به جنگ قومي و مذهبـي و نـه بـه          
 !حاكميت قومي  و مذهبي است

ممكن است در غيـاب جـنـبـش مسـتـقـل            
غيرقومي و غيرمذهبي و در غياب كمونيست 
ها و سكوالرها چنين راه حلي غـيـرعـمـلـي      

اما اگرچنين موضعي .  بنظر برسد و شايد رويا
ولو در بعد سياسي و موضع گيري انسـانـي     
جمعيتي از انسان هاي آزاديخواه و شرافتمنـد  
اعالم شود و نيرويي ولو كوچك دور خـود      
جمع كند و يا حتي تومارهايي نوشته شود يـا  
ميتينگهايي در ميان كارگـران بصـره، مـردم        

كه در انـجـاهـا جـنـگ          ...  كردستان عراق و 
همه اينها ولو راه حل فوري پـايـان     ...  نيست

جنگ كثيف كنوني نباشـد، امـا در تـاريـخ           
مبارزات انساني عليه جنگ و سناريويـي كـه     
دولت امريكا براي مردم عـراق و مـنـطـقـه            

 .ساخته است، ثبت مي شود
مي خواهند افكار عمومـي را از واقـعـيـات           
عريان كه  پشت پرده ناميده مي شود منحرف 

مي خواهند تحوالت كـنـونـي را بـا           .  كنند
هجوم تروريست ها و هيوالهـاي ادمـكـش،      

هيوالهايي كه دو هفته بعد سني .  توجيه كنند
 .هاي تحقير شده ناميده شدند

اوال  اين هيوالهاي آدمكش ماهيتا هـمـانـي      
هستند كه در ايران تـحـت نـام جـمـهـوري           
اسالمي اعدام هاي دستجمعي و  قـتـل عـام      

را انجام دادند، در منطقه خاورمـيـانـه      60دهه 
تحت نام بردن دمكراسي شهرها را بمباران و   

. بر سر مردان و زنان و كودكان خراب كردنـد 
درگوانتانامو با اسرا مثل حيوان رفتار كـردنـد   

بنا بر اين هجوم وحـوش اسـالمـي و          ...  و 
بريدن سر انسان ها و نشان دادن به مردم، تنها 
گوشه كوچكي از سناريوي سياه بزرگي است 
كه از زمان اشغال عراق توسط امريكا در عراق 

اشغال نظامي عـراق و بـا       .  ساخته شده است
خاك يكسان كـردن ايـن كشـور و از هـم                 
گسستن شيرازه جامعه و تلفات انساني فجيع 
و عظيم، نقطه آغاز سناريوي سياهي است كـه  

اين را بايد طبـقـه   .  امروز به اينجا رسيده است
كارگر امريكا و اروپا بدانند و دخالت كنند و   
اظهار نظر كنند تا اينكه بشريت در آيـنـده از       
اين فجايع و دخالتهاي پنتگوني و ناتويي در   

مهار ناتو و پنتاگون تنها برعـهـده   .   امان باشند
مردماني كه مورد حمله قرارگرفته و ميگيرند 

. وظيفه طبقه كارگر بين المللي است.  نيست
هر گونه سكوت در مقابل اين اوضـاع مـايـه      

 . شرم و خجالت جامعه بشري است
دولت امريكا ودول اروپايي بايد مسوولـيـت   
وضعيت كنوني و جنايات و فجايعي كـه بـر     
سر مردم در سوريه و عراق آمده و مي آيـد را    

 .برعهده بگيرند
سران دولت عربستان سعودي و تـركـيـه از        
طرفي بدليل سازماندهي جنگ سني ها عليـه  
شيعه ها و جمهوري اسالمي از طرف ديـگـر   
بدليل قرار گرفتن پشت يك دولت مذهـبـي   
شيعي به رهبري مالكي در بغـداد، بـعـنـوان       
دوطرف جنگ شيعه و سني در عراق مـجـرم     

يكـي  .  اند و بايد پاسخگوي جناياتشان باشند
از حقارت سني ها دفاع مي كند و ديگري از   
حاكميت شيعه ها و مظلوميت شهداي كربال 

اما اين يك لشكر كشي واقعي از هر .  و نجف
دو طرف است براي سهم گيري هر چه بيشتر 

طبقه كارگر عراق از هـم پـاشـيـده       .  در منطقه
است و شيرازه كل جامعه از هـم گسـسـتـه           

اگر چه هنوز چرخ هـاي جـامـعـه و           .  است 
بخصوص در صنعت نفت را طبقه كارگر مي 
چرخاند و در سالهاي اخير كرور كـرور پـول     

نفت به جيب دولت مالكي و قبايل و اقوام و 
از .  عشاير از شمال تا جنوب عراق رفته اسـت 

جمله حقوق ماهانه كارمندان دولت اقليم از   
همين درامد و حاصل رنج طبقه كارگر عـراق  

كمونيست هـاي عـراق     .  پرداخت شده است
هم فرصت هاي تاريخي بسياري را از دسـت    

فرصت هايي براي نجات جامعـه و    .  داده اند
يا حداقل بخشي از آن و بستن سدي درمقابل 
وحوش قوم پرست و مذهبـي و عشـايـر و          

اما باالخره بـايـد از جـايـي         .  قبايل در عراق
يك جبهه مقاومت در مقابل ايـن  .  شروع كرد

توحش از اشغال نظامـي عـراق تـا حـاال و             
تعرض قاتالني به نام داعش و دولت قـومـي   
و مذهبي مالكي تا بعثي هـايـي كـه رويـاي         
بازگشت عراق به دوره صدام را در سـر مـي       

و يك تعـرض بـه  دخـالـتـهـاي             .  پرورانند
 ...عربستان و تركيه و جمهوري اسالمي

ايـن  .  كار سختي است اما غيرممكن  نيـسـت  
اين نـيـرو رهـبـري         .  نيرو بالقوه وجود دارد

وسازمان مي خواهد و يك آگاهگري واقعـي،  
تعرض سياسي بي امان، سازمـانـدهـي يـك       

شكـي  .  دفاع و مقاومت مسلحانه ي توده اي
نيست اگر چنين تحركي آغاز شود سمپـاتـي   
وحمايت افكار عمومي و طبقه كارگـر بـيـن      

 .المللي را با خود خواهد داشت
 

اگر در گوشه اي از عراق و يا كردستان نطـفـه   
چنين مقاومت مستقل و انساني اي شـكـل       
بگيرد تكليف من كمونيست نـوعـي و هـر        
جريان كمونيستي و راديكالي براي حمايـت  

آيـا  .  و شركت و دفاع از آن روشن خواهد شـد 
احزاب كـمـونـيـسـت كـارگـري عـراق و                 
كردستان، مي توانند آغازگر و بنيانگزار چنين 
تحرك انساني در هر كجاي عـراق بـاشـنـد؟       
تحرك سياسي و مسلحانه اي عـلـيـه وضـع         
موجود و بانيان جهنمي كه براي مردم عـراق    

 . درست شده است

سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  

 ...الشخورها  

 
 

تصاوير سياه روزهايي كه جواناني كه به نام شيعه يا سني براي كشتن همديگر دست . جامعه عراق هرگز تا اين حد مملو از نفرت و كينه قومي و مذهبي نبوده است
غربي به ويراني كشيده شد، “ دمكراسي”آواره شده اند و به كوچ اجباري كشيده ميشوند، جامعه اي كه به يمن پيروزي   به اسلحه برده اند، هزاران انسان بيگناهي كه

تجزيه عراق به جزائر قومي و مذهبي، شيعه و سنتي، به سرانجام . مناطق كرد و شيعه و سني في الحال تقسيم شده، از امروز در مقابل چشم همگان رژه ميرود
اين تجزيه اي است كه نه فقط پايان جنگهاي صليبي و قومي در عراق نيست، كه سرآغاز يكدور ديگر از جنگ و خونريزي در جامعه عراق و به . نخواهد رسيد

 ...تباهي كه تاثيرات خود را بر ساير كشورهاي منطقه نيز خواهد داشت. تباهي كشيدن كامل اين جامعه است
 

سلب مسئوليت دول . كندتحرك داعش و بازماندگان رژيم بعث در عراق،  قرار است توازن قوا ميان  قطبهاي ارتجاع در منطقه، ايران و عربستان و تركيه، را تعيين 
، عراق را به محمل حل تناقضات “پاكسازي داعش”و همزمان ميدان دادن به تحرك دولت ايران، و باالخره روانه شدن سپاه قدس براي “ دخالت در عراق”غربي از 

 ...و كشمكش عربستان، تركيه و ايران تبديل كرده است



امسال بيست و سومين اجالس زنان در سـه      
زنان؛ طراحي مجدد اقتـصـاد و     ” روز با شعار 

در ايـن    .   در پاريس آغاز به كـار كـرد    “  جامعه
كشـور      80اجالس  رئيس جمهور و وزراي     

حضور داشتند كه  رژيم  اسالمي هـم  بـراي       
كشور شركت كننـده در     80اولين بار يكي از 
 .اين اجالس بود

دولت  روحاني با شعار دولت تدبير و اميد و   
با كليدي در دست،  از اصالح طلبان داخل و 
خارج گرفته تا دول غربي و آمريكا، را شيفـتـه   

. و مجذوب لبخـنـد ريـاكـارانـه اش كـرده            
درحالي كه چشم اميد بـورژوزاي غـرب بـه        
روحاني دوخته شده و مدياي غرب و خـود      
روحاني  دم از بهبود شرايط زنان و حقوق زن   
مي زنند اما وضعيت زنان در ايـران هـر روز         
بدتر و قوانين سخت گيرانه تر و مرتجع تـري  
بر عليه شان تصويب مي شود و حـلـقـه ي          

. زندگي براي زنان تنگ تر و تنگ تر مي شـود 
رياكاري و شعارهاي دهان پر كـن روحـانـي        

فرصت هاي برابر ، مصونيـت  ” :  تمامي ندارد
چقدر وقيحانه . “برابر و حقوق اجتماعي برابر

مصـونـيـت    ” است كه رئيس جمهوري  دم از   
در خانه و خيابـان بـراي زنـان بـزنـد            “  برابر

درحاليكه  در اصفهان تنها درهفته نـخـسـت      
نفـر بـه       6810نفر و در تهران  4100خردادماه 

به جرم بدحجـابـي تـوسـط گشـت ارشـاد             
 .دستگير شده اند

جمهوري اسالمي و دول خارجـي درحـالـي      
براي هم كف مي زنند و هورا مـي كشـنـد و         

را “  زنان طراحي مجدد اقتصاد و جامعه” شعار 
 20سر داده اند كه در معاونت زنان هر هفـتـه     

شكايت از اخراج زنان به دليـل اسـتـفـاده از         
بـراي زنـان     .  مرخصي زايمان مطرح مي شود

هـر  .  كارگر محيط كار ناامن تريـن فضـاسـت     
لحظه خطر و نگراني از اخراج زندگي آنهـا را    
تهديد مي كند و گاه براي حفظ كارشان تن به 

به كـار  .  انواع روابط از سوي كارفرما مي دهند
گرفتن زنان بعنوان نيروي كار ارزان و نـيـمـه      
وقت تضميني ست براي كسب سود بيشـتـر   
كارفرما بدون پرداخت حق بيمه و آيـنـده اي     
تاريك و نگران كننده در دوران كهولت بـدون  

ايـنـان   .  بيمه بازنشستگي براي  زنان كـارگـر    
اولين قربانيان تعديل نـيـرو و در مـعـرض           

 . تهديد اخراج قرار دارند
واقعيت اين است كه اينها تنها يك نمايـش و    

. فريب جامعه و افكار عمومي جهـانـي سـت     

شهيندخت موالوردي معاون امور زنان رژيـم  
اسالمي مي گويد هدف از شـركـت در ايـن        
اجالس شتاب پيشرفت اقتـصـادي زنـان و        

و    طور افزايش مشاركت بخش عمومي  همين
هاي اقتصادي  خصوصي براي افزايش فرصت

همچنين در حاشيه اين .  و كارآفريني زنان بود
اجالس نماينده امور زنـان، بـا وزيـر زنـان،           
جوانان و ورزش فرانسه ديدار و گفتگو كـرده  

 ! را داده... و قول تبادل تجارب و 
وزارت علوم و فن آوري، زنـان   2012در  سال  

 36رشتة تحصيلي در      77را  از ثبت نام در 
. دانشگاه دولتي در سراسر كشور محروم كـرد 

با اين وجـود زنـان ركـورددار حضـور در               
ولي با تمام اين تالش هـا  .   دانشگاه ها بودند

و عبور از موانع مختلف پـيـش روي زنـان،          
تبعيض ها و موانع عميق جنسي در مـيـزان       
مشاركت زنان در رژيم ضد زن آنقدر عميق و   

درصد از زنـان در     32ريشه دار است كه  تنها 
 1117طبق مادة .  بازار كار نقش آفرين هستند

قانون مدني ايران، مردان اجازه دارند كـه در      
صورتي كه تشخيص دهند كه كار همسرشـان  
با منافع خانواده سازگاري نداشته باشـد مـرد     
مي تواند مانع كار كردن زن در خارج از منـزل  

الطاف رئيس جمهور درخصـوص بـه       .  شود
حاشيه راندن زنان تمامي ندارد و چندي پيش 

ــالغ تصــويــب           ــا اب كلي ي   سياست ها ب
بر اده خانو د تحكيم بنيا و تاكيد در  جمعيت”  

ـ “ تسهي و سالمي”  ي اها ل و ارزش صو ا در ل  ـ
نسل صالح” روري با و ي جمعيت  ـم ـد ك ـش ر

عمالً  زنان را از مشاركـت در بـخـش هـاي           
عمومي اقتصادي حذف مي كند؛ تا با خـانـه     
نشين كردن زنان، پرستاران و كلفت هايي بي 
اجر و مواجب را جهت بازتوليد نيروي كار و   
افزايش خيل عظيم كارگران ارزان براي نـظـام     

 .سرمايه داري ايران پرورش دهند
زنان نه تنها با آمدن روحاني وضعيتي بهـتـري   
پيدا نكردند بلكه با تصويب قـوانـيـنـي بـه          
شدت ارتجاعي، هر روز حداقل هاي حـقـوق   

قـبـالً زنـان      .  زندگي را هم از دست مي دهند
براي ديدن مسابقات ورزشي والـيـبـال آزاد        
بودند و بركات توجه روحاني اين حق هم از   
آنها زدوده شد و از حضور در ميادين ورزشـي  

 !بعنوان تماشاچي هم منع شده اند
جالب است كه حتي نماينده مـرتـجـع رژيـم       
اسالمي هم نمي تواند در اين اجـالس ايـن       
واقعيت را  پنهان كند و اعتراف مي كـنـد كـه       

وضعيت اشتغال زنان  ايران حتي در مقايسه با 
كشورهاي كه اشتراكات مذهبي دارند از آنـهـا   
هم عقب مانده تر است و مي گـويـد مـا در          
ابتداي راه هستيم و ايران در سطح ملي قـابـل   

 . قياس با وضعيت دنيا نيست
اگرچه نابرابري ها و تبعيض جنسي در كـل      
جوامع انساني كم و بيش وجـود دارد ولـي         
تاريخا جنبش برابري طلبي زنان آزاديخواه در 
كشورهاي اروپايي و در راس آنهـا مـبـارزات      
راديكال گسترده زنان طبقه كارگر، بـراي بـه       
رسميت شناختن حقوق برابر زنان و مطالبات 
به حقشان، تا اندازه زيادي درقياس با جوامـع  
اسالم زده، مردساالري نظام سرمايه داري را     

ايـن  .  وادار به عقـب نشـيـنـي كـرده اسـت            
دستاوردها تماما و تاريخا حاصـل مـبـارزات      
راديكال زنان كارگر است و اين امر مهم نشـان  
مي دهد كه اميد به تغيير از باال و دل بستن بـه  
حكام و جنايتكاران زن ستيز فـقـط سـرگـرم         
كردن و كلمات زيبا و فريبكارانه ايست بـراي  

اينان به اندازه !  دست به سر كردن حقوق زنان
كافي نشان داده اند كه نمي توانند نمايندگـان  
واقعي زنان جامعه ايران باشند بلكه جانيـانـي   
اند كه هدف شان چيزي نيست جز تحـكـيـم    
موقعيت و روابط خارجي حكومتي اسالمـي  

 .سرمايه با دول غربي
پذيرش نمايندگان يك رژيم تا دندان مسـلـح   
عليه حقوق زنان توسط كشـورهـاي غـربـي         
بعنوان نمايندگان امور زنـان، خـود نـقـض         
آشكار هر ذره آزاديخواهي  و به عقـب رانـدن     
جنبش برابري طلبي زنان عليـه جـمـهـوري       

نمايندگان واقعي زنـان ايـران     .  اسالمي است
همان دختراني هستند كه در كوچه و خيـابـان   
هر روز به جرم بي حجابـي دسـتـگـيـر مـي           
شوند؛ دختراني  كه سد و مـوانـع را بـراي            
اثبات حضورشĤن به عنـوان يـك انسـان در          
جامعه شكسته و از خط  قرمزهـا و قـوانـيـن         
قرون وسطايي رژيم عبور مي كنند و براي اين 

 . تابوهاي خرافي ارزشي قايل نيستند
 

نمايندگان حقيقي زنان، طبقه كارگر و جنبش 
كمونيستي آن است كه بايد مبارز هر قـدم در    
عقب نشاندن مرد سـاالري و زن سـتـيـزي           

كمونيسم طبقه كارگـري كـه سـنـگـر          .  دباش
مبارزه عليه ستمكشي زن در نـظـام سـرمـايـه        
داري است و با ازميان برداشتن سرمايـه، كـار     

 . مزدي و پول، رهايي زن را تضمين مي كند

حكمتيست  حزب  رسمي(نشريه هفتگي   )خط 

www.hekma st.com 
 فواد عبداللهي: سردبير

fuaduk@gmail.com 
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حكمتيست هفتگي را بخوانيد و آنرا وسيعا 
 . توزيع كنيد

21حكمتيست    4 

نفس ستمكشي و فرودسـتـي زن اخـتـراع         
اما سرمايـه داري ايـن       .  سرمايه داري نيست

ميراث نفرت انگيز تاريخ پيشين را تـكـامـل    
بخشيده و به يك ركن مناسبات اقتصـادي و    

 . اجتماعي معاصر بدل كرده است
ريشه نابرابري و بي حقوقي امروز زن، نـه در    
افكار كهنه و ميراث فكري و فرهنگي نظام ها و 
جوامع منقرض شده و پيامبران و مذاهب عصر 
جاهليت، بلكه در جامعـه سـرمـايـه داري         

 .صنعتي و مدرن امروز نهفته است
نظامي كه به تقسيم جنسي انسان ها در قلمرو  

توليد به عنوان يك عامل مهم اقـتـصـادي و        
 . سياسي در تضمين سودآوري سرمايه مينگرد

 
ايجاد انعطاف پذيري نيروي كار در اشتغال و 
اخراج، ايجاد شكاف و رقابت و كشـمـكـش    
دروني در اردوي مردم كارگر، تضمين وجـود    
بخش هاي محروم تر در خود طبقه كارگر كـه    
پائين نگاهداشتن سطح زندگي كل طبـقـه را     
مقدور ميسازد و باالخره مـخـدوش كـردن        
خودآگاهي انساني و طبقاتي بشريت كارگر و   
دوام بخشيدن به آراء و افكار و تعصبات كهنه و 
پوسيده و فلج كننده، بركات ستمكـشـي زن     
براي سرمايه داري مدرن معاصر و از اركـان      

 .انباشت سرمايه در دنياي امروز است
اعم از اينكه سرمايه داري ذاتا و بطور كلي بـا    
برابري زن خوانايي داشته باشد يا خير، سرمايه 
داري انتهاي قرن بيستم بطور مشخص خود را 
بر اين نابرابري بنا كرده است و به سادگـي و    
بدون مقاومت سرسختانه و قهرآمـيـز از آن       

 . عقب نمي نشيند
 

برنامه حزب كمونيست  -يك دنياي بهتر  
 )خط رسمي(كارگري حكمتيست 

ی قالب کار ده باد ا  ز

 !حضور در اجالس زنان، دستاوردي براي رژيم يا براي زنان؟
 مونا شاد


