
بار ديگر تبليغات نژاد پرستانه وسيعي علـيـه   
بخشي از طبقه كارگر ايران به جرم پيـشـيـنـه     

، رسـمـا   “ عامل بيكاري” افغانستاني و بعنوان 
آقـاي روحـانـي راه        “  اعتـدال ” توسط دولت 
ستيزي و فضـاي ضـد       “  افغان” .  افتاده است

در رسانه هـاي مـخـتـلـف          “  افغاني” كارگر 
جـواز ايـن     .  جمهوري اسالمي موج ميـزنـد  

تبليغات نژاد پرستانه و ضـد كـارگـري را            
روحـانـي در      “  مـحـتـرم   ” و “  معتدل” دولت 

صادر “  مبارزه با بيكاري” بخشنامه اي به بهانه 
سياه روي سفيد و بدون يك زره   .  كرده است

“ اشتغال اتباع بيگانـه ” شرم اعالم كرده اند كه 
اعالم كرده اند كـه كـارگـران        .  ممنوع است

افغاني ده درصد بازار كار را اشغال و اخـراج    
“ ايراني” آنها باعث اشتغال بيشتر براي كارگر 

 :در مورد اين تصميم آمده است. است
 
رياست جـمـهـوري اسـالمـي بـا صـدور              ” 

“ ممنوعيت اشتغال اتباع بيگانه”اي،  بخشنامه
 ”. را ابالغ كرد

همچنين در خود بخشنامه اي كـه تـوسـط          
اسحاق جهانگيري معاون اول روحـانـي بـه        

صـادر شـده آمـده           1393تير ماه  24تاريخ 
 :است

در راستاي سياستهاي دولت براي صيـانـت   ” 
از نيروي كار داخلي و افزايش ميزان اشتغـال  
و به منظور كمك به حل معضل بـيـكـاري و      

 فراهم كردن شرايط ضروري
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ی ت کار و ی                      ح ا  آزادی                        

ه   ٢٨ ١٣٩٣داد    ٦  -  ٢٠١٤ژو  
ود     ر  ه                                 دو

جمعيت محصور در زندان باز غزه، از پـيـر و       
جوان و كودك و زن و مرد،  شبانه روز تـوسـط   
يكي از مدرن ترين ارتش هاي جهان از زمين و 
هوا و دريا بمباران و هزار هزار بـه مـجـمـوعـه        

بـخـش   .  كشته و زخمي هايش اضافه ميـشـود  
هايي از اين شهر به تلي از خاكستر تبديل شده 

و تعداد خانواده هايي كه احدي از آنـهـا   .  است
در مقابـل ايـن     .  زنده نمانده است، پرشمارند

وحشيگري دمكراتيك، تعدادي هم از پشـت      
ديوار زندان، چيـزي در حـدود هـوا كـردن             
فشفشه بطرف زندانبانـان، از خـود عـكـس           

“ جـهـان آزاد    ” مـديـاي     .  العمل نشان ميدهند
چنين فاجعه و نسل كشي توسط مـتـحـدشـان     

. اسرائيل را يك جنگ دوطرفه عنوان مـيـكـنـد    
. اين ادعاي كاذب البته به تنهايي كافي نيسـت 

ربوده شدن سه نوجوان اسـرائـيـلـي تـوسـط           
گروههاي ناشناس در فلسطين چاشني توجيهه 

. اينهم كافي نيسـت .  ميشود“ جنگ”شروع اين 
شخص شخيص رهبر دمكراسي جهان مدعي 
است كه حق با اسرائيل است كه امنيـتـش در     
خطر و از طرف سازمان حماس مورد حملـه و    

 !لذا مظلوم واقع ميشود
شيادان و جانييان نشسته بـر صـنـدلـي هـاي          

به عمد خود را به نفهـمـي   “  جهان آزاد” قدرت 
ميزنند كه شـروع جـنـگ اسـرائـيـل عـلـيـه                
فلسطينييان و آوارگي ميـلـيـونـي ايـن مـردم           
تاريخي بسيار طوالني تر از عمـر حـمـاس و        

نتيجه عملكرد ايـن    .  حزب اهللا پشت سر دارد
روح خونخوار نه فقط بي تفاوتي كه دفـاع از      

زيـر عـنـوان حـق         “  مظلوم” حمالت اسرائيل 
اگر سازمان ملل و بـقـيـه        !  دفاع از خود است

مليجك هاي دمكراتيك زير دست قدرت هاي 
غربي در مقابل اين جنايات حتي به ظاهر هـم    
شده پز مخالفتي نميگيرند ناشي از هـمـيـن        
قورت دادن روح جنايتكارانـه دمـكـراسـي و         

 2صفحه . ...       حقوق بشري غرب است

 “افغاني”اخراج كارگر 
 و مشتي تحريكات نژاد پرستانه

 
 خالد حاج محمدي

در غزه، جنگي در كار 
 !نيست

 
 محمد فتاحي

 
همزمان با تصرف شهر موصل توسط داعش و گروه هاي اسالمي وناسيوناليستي همكارش، اوضاع سياسي عراق به مرحله جديدي قدم نـهـاده   

 .اين شرايط  محصول تغيير توازن قوا در ميان جناح هاي رقيب ودشمن هميگردر اوضاع سياسي عراق است. است
ايـن  .  مرحله جديدي كه موجب تغييرات سياسي و اجتماعي بزرگ و  تشديد اختالفات و رقابت هاي سياسي و امنيتي گوناگـون شـده اسـت       

 .شرايط بهمراه خود فقر و استيصال مردم عراق را تشديد كرده است
سال است درميان جريـانـات گـونـاگـون         11تغييرات كنوني مرحله ي جديدي از تاريخ كشمكش سياسي و نظامي و درواقع جنگ مداومي كه 

سـال     3اين شرايط به دنبال گرفتار شدن مردم سوريه در يك سنايوي سياه كه  بيشتـر از      .  بورژوا ناسيوناليست و اسالمي ها جريان دارد،  است
 .است ادامه دارد،  تجديد حيات و نفس تازه اي يافته است

عروج داعش و تروريست هاي القاعده و ديگر نيروهاي وابسته به اسالمي ها و قوم پرستان  در سوريه و عراق، در نتيجه ي تشديد كشمكـش و    
رقابتهاي منطقه اي دو بلوك جمهوري اسالمي ايران از طرفي و عربستان سعودي و قطر و تركيه از طرف ديگر و دخالت ارتجاعـي شـان بـراي        

بعالوه عروج اين نيروهاي تروريست در فضا و در چهارچوب عمومي يك بحران كشـنـده   . . تعيين مسير اوضاع سياسي منطقه اتفاق افتاده است
ـ  رخ مي دهد  كه همه نيروهاي بورژوا ناسيوناليست عربي با گرايشات ميانه رو  و سركوبگرش و بهمراه امريكا و اروپا، براي تامين نظم و ت ت ثبـي

بحراني كه به دنبال شرايط بعد از انقالبات تـونـس و     .  نظام ضد انقالب بورژوايي همكار و طرفدار امريكا و اروپا در خاور ميانه  انجام مي گردد
اتفاقي كه در حال حاضر دارد مي افتد ايجاد تغييراتي است در عراق در دل اين اوضاع و در رابطه  با شكست امريكـا در    .  مصر بوجود آمده است

به اين ترتيب تحوالت اخير عراق دريچه اي  به روي دخالت و بازي سياسي امريكا و متحدينش براي .  سوريه و تضعيف هم پيمانان منطقه ايش
 3صفحه . ..      تغييرات جديد در كشمكش هاي سياسي منطقه  مي گشايد

 تحوالت سياسي اخير عراق و 
 راه حل سياسي و عملي 
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براي ساماندهي اتباع بيگانه، مقتضي اسـت    
همه دستگاههاي اجرايي دولتي و عـمـومـي    
غير دولتي و نيز شركتها و پيمانكاران مرتبـط  
با آنها، كارگران مورد نياز خود را صـرفـا از         
نيروي كار ايراني تامين نمايند و در صـورت    
ضرورت بكارگيري نيروي خارجي در موارد 
خاص، تنها از نيروي كار داراي كـارت كـار       
موقت كه توسط ادارات زير مجموعه وزارت   
تعاون كار و رفاه اجتماعي صادر ميگـردد بـا     
رعايت مقررات مربوط استفـاده كـرده و از         
بكارگيري كارگران غير مـجـاز تـحـت هـر            

 “.شرايطي پرهيز كنيد
بعد از اين بخشنامه ارگـانـهـاي مـخـتـلـف          
جمهوري اسالمي دست به كـار شـده و در         
مورد چگونگي اجراي آن با هم چك و چـانـه   

و حقوق “  محقق” در اين ميان مشتي .  ميزنند
را به ميـدان  “  بگير ناسيوناليست و ضد كارگر

آورده اند تا نفع و زيان چنين تصـمـيـمـي را       
عمده آنها، بر ارزانـي كـارگـر        .  بررسي كنند

، تن دادن آنها به كار شاق، عدم بيمه “ افغاني” 
و نداشتن هيچ مزاياي و لذا ارزاني نيروي كار 
. آنها و نفعي كه ميرسانند انگشت گذاشته اند

بكارگيري كارگر خارجي در مـوارد    ” مسئله، 
، “ خاص از كساني كه كارت كار موقت دارند

در بخشنامه معاون اول روحاني اساسا اشـاره    
براي كـارهـاي     “  افغاني” به نياز آنها به كارگر 

در بسيـاري از ابـراز       .  شاق و خطر ناك است
نظرات اعالم كرده اند كه در كورخانه ها، كـار  

به كارگران افغـانـي   ...  كشاورزي، فاضالب و
احتياج است، زيرا كه كمتر كارگري حاضر به 

خبرگزاري مهر از .  تن دادن به اين كارها است
زبان محققين جمهوري اسالمي و مسئوليـن  
آنها و از جمله از زبان حسن طـائـي، مـعـاون       
توسعه اشتغال وزارت كار در مورد جـايـگـاه      

 :  چنين نوشته اند“ افغاني”كارگران 
تحليل هاي ارائه شده از سوي كارشـنـاسـان    ” 

حاكي اين مسئله است كه اتباع بيگانه حاضـر  
در ايران شرايـط دشـواري بـراي اشـتـغـال             
ندارند، ارزان هستند، بـهـره وري بـاالتـري         
دارند، بيمه نمي شوند، حقوق شان پـايـيـن      
است و قدرت مطالبه حـق و حـقـوق را از            

 “.كارفرمايان ندارند
جالب اينكه براي پيشبـرد ايـن پـروژ ضـد           
كارگري عالوه بر ارگانهاي رسمي از وزير كار 
و وزارتخانه هاي مختلف تا بسيج و نـيـروي   

، شوراهاي اسـالمـي و كـانـون         ... انتظامي و
عالي انجمنهاي صنفي را نـيـز در كـمـال             
رياكاري و به نام نماينده و سخنگوي طـبـقـه      

 . كارگر ايران به ميدان آورده اند
اينها همراه رسانه هاي كرايه شده و ارگانـهـاي   
دروغ پراكني دولت اعتدال بورژوازي ايـران،  
پرده اي از نفرت و خارجي ستيـزي و نـژاد       
پرستي را عليه چند ميليون كارگر و خـانـواده   

هـمـزمـان مشـتـي        .  هاي آنها راه انداخته انـد 
مزخرفات ديگر را چاشني كرده اند تا نفـرت  
و بيزاري و كينه كور را در ميان مردم عادي در 
شهر و محله و كوچه و خيابان عليه بخشي از   
طبقه كارگر با تحريكات قومي و نژادي زنـده  

ميليونها انساني كه بيش از سـه دهـه         .  كنند

است به قيمت ارزان و بـدون هـيـچ قـانـون          
حمايتي، در شرايط بردگي كـامـل در ايـن          
جامعه كار ميكنند و سـودهـاي افسـانـه اي           
توليد كرده اند، امروز قاچاقجي، جاني، قاتـل  

تالش ميكـنـنـد    .  معرفي ميشوند...  و دزد و
 . فضاي جامعه را براي زندگي آنها تنگ كنند

هـزار     400آمارهاي رسمي بحث بـيـش از         
كودك ميكنند كه به جرم تولد پدرانشـان در    

در دوره   .  كشوري ديگر حق تحصيل ندارند
اخير و با بر داشـتـن سـوبسـيـدهـا، دولـت            
جمهوري اسالمي از ترس طغيانهاي توده اي 
مجبور شد براي جبران فشار نـاشـي از ايـن        
سياست، به مردم پولي ناچيز به عنوان يارانـه  

اما ميليونها كارگر و خـانـواده     .  پرداخت كند
از اين ناچيز هم مـحـروم     “  خارجي” كارگري 
قانون كار كذايي و ضدكارگري كه سه .  شدند

دهه است مورد اعتراض آشكار و پنهان طبقـه  
كارگر ايران به عنوان قانون بردگي اين طبـقـه   
است، تا جايي كه به اين بخش از طبقه كارگـر  
برگردد، حتي اين قانون هم شامل حال آنـهـا     

با اين همه اجحافات، تـبـلـيـغـات        .  نميشود
ناسيوناليستهاي رنگارنگ ايراني از حـقـوق       
بگيران دولـت و رسـانـه هـاي آنـهـا، تـا                    
روشنفكران متحجر و عقب مانده در دفاع از   
فرهنگ ايراني و مهمان نوازي آنهـا و مـنـت        
گزاري بر اين بخش از طبقه كارگر كـه گـويـا      
آنها را با آغوش باز پذيرفته اند، ديگر شرم آور 

امر مسلم اينكه تعرض به طبقه كارگـر  .  است
از جانب دشمنان طبقاتي اين طبقه در سراسر 
جهان هميشه عليه حلقـه ضـعـيـف آن كـه            

باشند به همراه اين دست “  خارجي” كارگران 
مبارزه با بيـكـاري   .  سمپاشيها شروع مي شود

كاله بزرگري است كه سـر طـبـقـه كـارگـر             
قرباني كردن بخشي از اين طبقـه،  .  ميگذارند

دامن زدن به نفاق و دشمني در ميان كارگران 
و تحريكات نژاد پرستانه، ابـزار كـثـيـف و           
شناخته شده دشمنان طبقاتي ما بـه قـدمـت      

 .تاريخ سرمايه است
در اين ميان و از جمله، از زاويـه دشـمـنـي           

با چند ميـلـيـون كـارگـر و          “  اعتدال” دولت 
خانواده هاي آنها،  از دريچه زندگـي آنـهـا و        
جهنمي كه به اين بخش از طـبـقـه كـارگـر            
تحميل كرده انـد، مـيـتـوان چـهـره كـريـه               
دمكراتهاي ايراني و روشنفكران يـاوه گـوي       
اين دولت كه در دفاع از آن گلو پاره ميكنـنـد   

طيف ليبرال ايراني كه زير عـبـاي   .  را هم ديد
روحاني و دولت اعتدالش را گرفـتـه انـد و        
هنوز هم از تك و تا نيفتـاده انـد، و تـالش          
جانانه اي بخرج دادند تا اين پاره تـن وفـادار     
جمهوري اسالمي را تزئين كـرده بـه مـردم        
ايران بفروشند و وعده آينده اي بهتـر را سـر       
ميدادند، امروز بايد فهميد كه خـودشـان از       
همان كالف دولت اعتدالند نه كمـتـر و نـه        

بـه  “  ! خجالت بكـشـيـد   ” حتي، گفتن .  بيشتر
اين طيف كه در دشمني با كارگر و هراس از   
عدالت، دامن هر جاني و آدم كش و هر جـك  
و جانوري را خواهند گرفت حق مطلب را ادا 

اينها خود دشمنـان قسـم خـورده        .  نمي كند
طبقه كارگر و هـر نـوع عـدالـت كـارگـري             

 .هستند
جاي تاسف آنجا است كه كـل ايـن فضـا و          
برنامه هاي به غايت ضـد انسـانـي دولـت           
روحاني و مدافعان آن عليه هم طبقه اي هـاي    
ما، عليه بخشي از همكاران و هـمـنـوعـان و       
رفقاي ما، كه تعرض به كل طبقه كارگر است، 
بدون اعتراضي جدي و همه جانـبـه طـبـقـه        

افسار زدن بـه بـورژوازي     .  كارگر پيش ميرود
ايران و جناب روحاني و دولت و دسـتـگـاه        

كـاري  “  كـارگـر خـارجـي      ”تحميق اش عليه 
. است كه از طبقه كارگر ايران ساخـتـه اسـت     

سوال اين است كه اين سكوت و بي تحركـي  
تاكي شكسته نمـيـشـود و تـا كـي دولـت               
روحاني در ادامه كار دولتهاي ديگـر عـلـيـه       

 طبقه كارگر سينه چاك مي كند؟

 
“ شهامـت ” تنها نهاد بين المللي كه در اين باره 

به خرج داده و سنگ تمام گذاشته مـلـيـجـك       
كسي .  است“ شوراي حقوق بشر سازمان ملل”

كه فكر ميكند تصميم اين نهاد بين المللي در   
محكوميت حـمـالت اسـرائـيـل و كشـتـار              
فلسطيني ها بوده است، هنوز بايـد انـدربـاب       
جايگاه حقوق بشر نزد قدرت هاي غـربـي و       

. نهادهاي زير مجموعه آنها بيشتر فـكـر كـنـد      
شوراي مذبور بعد از روزها بمباران و كشـتـار،   
روز چهارشنبه گذشته با صدور قطعـنـامـه اي،      
كميته اي را مامور تحقيق نقض حقـوق بشـر     

تمام جـهـان شـاهـد         .  دقت كنيد!  كرده است
بزرگترين فاجعه اين روزها از طريق تلويـزيـون   

ميلياردها انسان شبانه روز شاهد بمباران .  است
و كشتار و ويراني در غزه توسط اسرائيل اند و   
شوراي مدافع حقوق بشر در سازمان ملل تـازه  

جالب اسـت  !  ميخواهد در اين باره تحقيق كند
بدانيد كه هيچكدام از سيزده عضـو اتـحـاديـه       
اروپا در اين شورا به اين قطعنامه آبـكـي بـراي      
تحقيق اندرباب وقوع جنايـت، راي مـوافـق        
نداده اند و امريكا هم مثل هميـشـه در كـنـار         
فرماندهان جاني ايالت اسرائيلي خود ايستـاده  

 .است
دولت و كشور مستقل فلسطين حق بي چـون  

عملي نشدن اين حق .  و چراي اين مردم است
يكي از نتايج بي اختياري انسان و غيبت يـك    

 .آلترناتيو كارگري در جهان امروز است

 ...اخراج كارگر 

در اين شك نيست كه . در اين شك نيست كه بخش وسيعى از مردم در اسرائيل خواهان صلح و رابطه اى انسانى و عادالنه با مردم فلسطين اند”
اما ايـن كـافـى      .  بخش وسيعى از مردم اسرائيل عمق ظلمى كه در اين نيم قرن بر مردم فلسطين رفته است را ميشناسند و به آن اذعان ميكنند

رابين . اسرائيل يك راست قومى و مذهبى بسيار قوى و فعال دارد كه مرحله به مرحله و در هرقدم افق يك راه حل انسانى را كور ميكند. نيست
اين راست بايد در يك جدال سياسى داخلى از طبقه كارگر و سوسياليسم و ترقى خواهى در اين كشور بطور قطع . را اعراب نكشتند، اينها كشتند

يك اسرائـيـل   .  بدون اين تعيين تكليف اميدى به صلح پايدار و يك راه حل عادالنه نيست.  اين اتفاق هنوز رخ نداده است.  شكست بخورد
اين گام نه فقط ممكن است، . استقالل فلسطين يك گام مهم به جلوست. قومى و مذهبى نميتواند يكسوى يك صلح عادالنه در منطقه باشد

به نفع امنيت . استتقالل فلسطين تناسب قوا و چهارچوب تحول سياسى در منطقه را بهبود ميدهد. بلكه اكنون ديگر اجتناب ناپذير شده است
اما آزادى مردم فلسطين، خالصى مردم اسرائيل از جناياتى كه بنامشان ميشود و رهايى شان از موقعيت . كودك فلسطينى و عابر اسرائيلى است

يك ملت ستمگر، خالصى هر دو سو از تروريسم و نفرتى كه قوميگرى و مذهب در هردو سوى اين شكاف دامن ميزنند به صرف استـقـالل   
در تشكيل كشور و يا .  آزادى و رهايى در فلسطين و اسرائيل در گرو سوسياليسم و سكوالريسم در كل منطقه است.  فلسطين متحقق نميشود

كشورهايى كه در آن مردم مستقل از تعلقات و يا تصورات قومى و ملى و مذهبى خويش، بعنوان شهروندان متساوى الحقوق جامعه برسميت 
با استقالل فلسطين منطقه بـه چـپ     .  استقالل فلسطين كمك ميكند كه نبرد طبقاتى در اسرائيل و فلسطين هردو اوج بگيرد. شناخته شوند

 منصور حكمت -فلسطين؛ از استقالل تا آزادي ...         “ .ميچرخد



ت   ٢٥حک  ٣ 

سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  

 
در بحران سياسي عراق تغييراتي بوجود آمـده  

اين تغيير كه با قدرت گيري جريانـات  .  است
اسالم سـيـاسـي شـيـعـه از يـك طـرف و                   
ناسيوناليسم كرد، بـويـژه حـزب دمـكـرات          
كردستان، از طرف ديگر، مشخص مي شـود،  
در اساس تالشي است براي تعيين مجـدد و    
تغيير نقـشـه سـيـاسـي عـراق كـه در ايـن                   
چهارچوب  و در تعيين اين شرايط، نيروهـاي  
داعش و اسالم سياسي سني و ناسيونالـيـسـم    
عربي به دنـبـال تـحـوالت اخـيـر نـقـش                 

 .چشمگيري بازي مي كنند
 

همزمان با تغيير و تحوالت اخير، كشمـكـش   
درون نيروهاي اسالمي و قومي و هم پيمانـان  
داعش بر سر قدرت و ثروت به مرحله جديـد  
پا گذاشته كه قابل برگشت بـه دوران قـبـل          

اين كه، كـدام جـنـاح و طـرف از               .  نيست
جريانات سياسي اسالم سياسي وناسيوناليسم 
عرب، در عراق به قدرت مي رسد، جـايـگـاه       
اصلي اي در اين كشمكش سياسي پيدا كـرده  
كه هم اكنون در عراق به شيوه ي بسيار خونين 
و و خشونت بار به انجام مي رسد و جامعه را   
بر لبه ي پرتگاه سياسي و ناامن و تـرسـنـاكـي     

اين مرحله جديد نه تنها با اين .  قرار داده است
تغييرات بلكه با دست باال پيدا كردن سياسي 
و نظامي همه جانبه ي كشمكش هاي كنونـي  
ميان نيروهاي گوناگون بورژوازي اسالمـي و    

 .قومي  هم، معرفي مي گردد
 

دولت مالكي و استراتژي كـنـتـرل نـظـامـي         
مناطق شرق و شمال شرقي و همزمان ادامه ي 
سياست تفرقه ي قومي و سركوب ساكنان اين 
منطقه، با شكسـت سـخـتـي مـواجـه شـده              

اين سياست دليل اساسي ايجاد شرايـط  . است
مـالـكـي و دولـتـش          .  بحراني كنوني اسـت 

همزمان با تحوالت جديد، تالش كرده است 
كه اوضاع را بطرف ميليتاريزه كردن جامعـه و    
تشديد سركوب و تثبيت كنترل ميلـيـشـايـي     

مالكي مدام بلحاظ سياسي .  جامعه سوق دهد
و در عمل آتش قوم پرستي و كينه و نـفـرت       
قومي و طايفه گري را تحريك و شعله ور مـي  

عروج داعش و ابراز وجودش در درون   !  كند
تحوالت اخير، بمثابه نيرويي موثر، در حـال    
حاضر همه ي مرزهايي را كه  پيش تر با هـمـه   
ي گروه و دار و دسته هـاي مسـلـح ديـگـر            

نيروهايـي  .  منطقه، داشت را از بين برده است
كه وانمود مي كردند، در مقابل سركوبـگـري   
هاي دولت مالكي، منافع مـردم مـنـطـقـه را          

ناسيونـالـيـسـم كـرد و          .  نمايندگي مي كنند
احزاب حاكم اين جنبش ، بخصوص حـزب    
دمكران كردستان، از زاويه منافع خود، در اين 

اين نيروهـا بـا هـدف        .  سناريو قرار گرفته اند
استفاده از فرصت براي تامين منافع مـلـي و       
حزبي شان، براي گسترش پايه ي قـدرت و      
منابع ثروت شان و بـراي كشـانـدن مـردم             
كردستان به دنبال افق، سياست و استراتژي و 
اشاعه ي خوشبـاوري در مـيـان سـاكـنـيـن              
كردستان، در اين باره كه معضل مناطق مـورد  
مشاجره را به نفع مردم خاتمه مي دهنـد، بـه     

حـزب  .  دخالت در اين اوضـاع پـرداخـتـنـد       
دمكرات كردستان به بهانه دفـاع از حـقـوق        
مردم كردستان، مي خواهد توده هاي مردم را   
به يك جنگ قومي و ارتجاعي بكشاند و آنـهـا   

سـيـاسـت ايـن       .  را در اين جنگ قرباني كنـد 
حزب و تالش شان براي برگزاري رفـرانـدوم   
در منطقه كردستان و نواحي مورد مناقشه كـه    
احزاب ناسيوناليست كرد در بـحـبـوحـه ي         
اتفاقات موصل، به كنترل خود در آوردند تا بر 
اين اساس استقالل كردستان بـمـثـابـه يـك          
دولت را اعالم كنـنـد، درحـال حـاضـر در            
چهارچوب سياست و نقشه ارتـجـاعـي دول      
امپرياليستي و منطقه قرار دارد وعـراق را بـه       
پرتگاه يك جنگ قومي و طايفه اي مي كشاند 
كه فالكت و نكبت بيشتري براي توده هـاي    

. مردم زحمتكش را به دنبال خواهـد داشـت    
شعار استقالل كردستان و رفراندوم زماني مي 
توانست راه حلي براي نجات كردستان از بـن  
بستي باشد كه در آن قرار گرفته بود و تـا هـم     
اكنون هم مي تواند اين نقش را داشته بـاشـد،   
بشرطي كه اين كار در شرايط مناسب انـجـام     

اما آن زمان احزاب ناسيوناليست كرد با .  گيرد
اين شعار و راه حل مخـالـفـت و دشـمـنـي           

درحال حاضر اين شعار چـيـزي جـز      .  كردند
فراخوان به شعله ور ساختن آتش جنگ قومي 

 .ويرانگر نيست
 

اگر قراراست برگزاري يك رفـرانـدوم بـراي        
استقالل كردستان و تعين سرنوشت مـنـاطـق    
مورد مناقشه، انجام شود و جامعه را از جنگ و 
دشمني قومي بيـرون بـكـشـد، الزمـه اش            
سازمان دادن اين رفراندوم در فضايي امـن و      

. آرام و تامين  همه ي ازاديهاي سياسي اسـت   
به نحوي كه همه شهروندان به شيوه ازادانـه و    
فارغ از هويت قومي و مذهبي در آن شـركـت   

شروط سازماندهي يك رفرانـدوم آزاد،    .  كنند
عبارتنداز،  خاتمه دادن به فضاي تـهـديـد و        
جنگ كه برسرنوشت مردم اين منطقـه سـايـه      

افكنده است، خروج همه نيـروهـاي دولـت      
مركزي و احزاب ناسيوناليست كرد و ايـجـاد   
فضايي آزاد براي همه احـزاب و جـريـانـات         

ماه تا برنامـه و     6سياسي و اجتماعي به مدت 
 .سياستهاي خود را تبليغ كنند

 
همچنين براي شهروندان منـاطـقـي كـه بـر          
اساس هويت قومي و مـذهـبـي و نـژادي             
تعريف شده اند شرايطي مناسب  فراهم شـود  
تا راي و نظر خود را براي تعيين آينده بـهـتـر      

بويژه جدا كردن اين مـنـاطـق بـه         .  بيان كنند
شيوه ي نظامي و برگزاري رفراندوم در سـايـه   
فضاي تهديد و كشمكش هاي قومي كنـونـي   
كه حزب دمكرات كردستان آن را فـرا مـي           
خواند، چيزي جز دامـن زدن بـه جـنـگـي            
طوالني مدت و تحريك كينه و نفرت قومـي،  

روشن است كه اين سياست، نتـيـجـه    .  نيست
اي جز نكبت و خونريزي و تعميق بـيـشـتـر       
فضاي ناامن كنوني كه مردم عراق و كردستان 

 .و اين مناطق در آن بسر مي برند، ندارد
 

ما در حاليكه به حق برگزاري رفراندوم بـراي  
تعيين سرنوشت كردستـان و تصـمـيـم بـه            
استقالل و يا ماندن داوطبانه در چـهـارچـوب    
عراق و برگزراي يك رفراندوم براي تـعـيـيـن     
تكليف مناطق تحت مناقشه و فراهـم كـردن     
شرايط مناسب، پايبنديـم، در هـمـان حـال           
معتقديم كه برگزاري رفراندوم در دل شرايـط  
كنوني و خطرات امنيتي كـه مـردم عـراق و          
كردستان با آن روبرو هستند، به يك رفرانـدوم  

ايـن  .  واقعي براي حل اين مشكل ربطي ندارد
سياست در حال حاضر بهانه اي اسـت بـراي     
كشاندن مردم عراق و كردستان بـخـصـوص      
ساكنين مناطق تحت مناقشه به داخـل كـوره     

عالوه بر اين، پروژه تقسيم .   آتش جنگ قومي
عراق بر اساس قوميت و مذهب به سه بخـش  
و طايفه، آنطوري كه بخشي از نيروهاي بورژوا 
ناسيوناليست و قومي فراخوان مي دهـنـد و       
بعضي از نيروهاي منطقه و بين المللي هم در  
دستور خود قرار داده انـد، جـز يـك پـروژه           
سياسي ارتجاعي كه در چهارچوب كشمكـش  
هاي منطقه اي و امپرياليسـتـي كـنـونـي در          
صحنه عراق و منطقه در جريـان اسـت و بـه          
مثابه  جزيي از جدال هاي خونين ايـن دوره      

 .ظاهر مي شوند، بيشتر نيست
اين تقسيـمـات، مـنـافـع دارودسـتـه هـاي               
بورژوازي قومي واسالمي و عشيـره اي، بـر       
اساس تحميل يك عقب نشيني بـه مـردم و       
گروگان گرفتن شان تحت تسلط  و جـنـگ         

وجدال هاي اين و آن دسته و قبيله، تامين مـي  
اين، بيگمان فقر و فالكت و تخريـب و    .  كند

تشديد دشمني قومي و نـژادي در عـراق و         
 .منطقه را با خود بهمراه خواهد داشت

پروژه  تقسيم عراق نه بن بست كنوني را حـل  
مي كند و نه امنيت و آرامش را بدنبال خواهد 
داشت، بلكه آن راتعميق كرده و ابعاد ترسناك 

. و تخريب بيشتر را مـوجـب خـواهـد شـد           
تقسيماتي كه عراق را در بن بست و جنـگ و    
ناامني مداوم نگه داشته و آن را  به چهارچوبي 
براي  گسترش كشمكش ها در سطح  منطقـه  

و تـوده هـاي مـردم          .  اي تبديل مـي كـنـد     
زحمتكش را به جرگه نفرت قومي و نـژادي    
مداوم مي كشاند و خانه خرابي و خونريزي و 
تخريب روحي و رواني اي را به طبقه كارگر و 

 .مردم تحميل مي كند
 

اين پروژه، كنتـرل زنـدگـي و سـرنـوشـت             
شهروندان منطقه را به دارو دسته هاي قومي و 
عشيرتي قرون وسطايي و تحت تسلط قـانـون   
و سنت هاي ضد انساني و ارتـجـاعـي، مـي         

همزمان با تحوالت اخير، عـراق  بـه       .  سپارد
مرحله جديدي قدم گذاشـتـه و مسـايـل و           
مشكالت جديدي بر معضالت  قديم و همه 
بديل هاي بورژوايي از اول تا آخرشان اضـافـه   
شده است كه آينده اي سياه و تاريك را بدنبال 

صفوف طبقه بورژوازي پخش .  خواهد داشت
و پراكنده است و قدرتمندان حاكم هم دچـار    
بحران و ناتواني در يافتـن راه حـلـي بـراي           

در .  بحران كنوني عراق و منطـقـه، هسـتـنـد       
چنين سناريويي هيچ راهي براي طبقه كارگـر  
و كمونيست ها و جوانان آزاديخـواه و تـوده       
مردم محروم باقي نمانده جز، پيشـقـدمـي و      
تالش براي تقويتصف مـبـارزه شـان بـراي         
خاتمه دادن به بن بست كنوني و تحميل يـك  
عقب نشيني به همه نيروهـاي بـورژوايـي و        
نيروهاي اسالمي و قومي  كه خود را به جامعه 

جـنـگ كـنـونـي و هـمـه              .  تحميل كرده اند
نيروهاي گوناگون قومي و اسـالمـي طـبـقـه        
بورژوازي دخيل در اين جنگ، بر ضد زندگي 
و منافع طبقه كارگر و همه آزاديخواهان عـراق    

طبقه كارگر و تـوده هـاي         .  و كردستان است
محروم هيچ دشمني با هم ندارند و خـارج از    
هويت ساختگي قـومـي و مـذهـبـي يـك               
سرنوشت و يـك مـنـفـعـت دارنـد و آن                    

. همبستگي و اتحاد صفوف مبارزه شان اسـت 
منفعت طبقه كارگر و مبارزه رهايي بخش اش 
در عراق و كردستان، مي طـلـبـد كـه دردام           

 خوشباوري و سياستهاي 

 ...بيانيه احزاب 



ت   ٢٥حک  

وید د  ھان  ان   !کار

٤ 
فريبكارانه هيچ بخش و جناح قومي و ديـنـي   
به بهانه منافع جدا از هم كرد و عرب و تركمان 

وظيفه فوري مـا ايـن       .  و شيعه و سني نيفتند
است كه در مقابل سياست و جنگ و جـدال      
ارتجاعي همه نيروهاي بورژوايي، بـا ايـجـاد      
يك صف مستقل، سد ببنديم و سـيـاسـت و      
نقشه هايشان را به شكست بكشـانـيـم و بـه         

 .عقب نشيني وادارشان كنيم
بديل و آلترنابيو هر دو حزب كـمـونـيـسـت        
كارگري عراق و كردستان و راه حل شان براي 
معضالت و محروميت هاي توده ي مـردم و    
استقرار جامعه اي آزاد و برابر و امن، عـبـارت   
است از تالش براي، گسترش مبارزه رهـايـي   
بخش و متحدانه طبقه كارگـر در  عـراق و            
كردستان، خاتمه دادن به قدرت و حاكميت و 
تسلط جريانات گوناگون بورژوازي و بـراي      

حـكـومـتـي كـه        .  استقرار حكومت كارگـري 
سرمايه داري را بر چيده و بر خرابـه هـاي آن       

 . جامعه سوسياليستي را مي سازد
 

جنبش كمونيستي و كـارگـري در عـراق و          
كردستان و هر دو حزب، در مقابل وظيفه اي   
بزرگ تاريخي و تحوالتي ترسناك كـه امـروز     
دامن جامعه را گرفتـه اسـت، قـرار گـرفـتـه             

سازماندهي مبارزه سياسي تـوده هـاي       . است
انقالبي كه طبقه كارگر و احزاب كمونيـسـت   
در پيشاپيش همه استثمارشدگان و محرومـان  
در عراق قرار گرفته باشند، درمـقـابـل هـمـه        
نيروها و جناح هاي بـورژوايـي اسـالمـي و         
قومي و آنهايي حاكميت خـود را بـر مـردم          
تحميل كرده اند و بـه مـيـدان آوردن اراده              
سياسي و انقالبي مستقل، گـام بـزرگـي در        
پروسه ي مبارزه رهـايـي بـخـش كـنـوي و             

ايـن گـام هـم، بـا           . پيشرفت اجتماعي است
شكست دادن جنگي كه نـيـروهـاي قـومـي          
واسالمي بورژوايي و در ارتباط به جدالـهـاي   
منطقه اي و بين المللي بر سرنوشت سياسـي  
عراق و منطقه تحميل كرده اند، با شـكـسـت    
دادن تالشهاي جنگ طلبانه ايـن نـيـروهـا و         
كشاندن توده هاي مردم بـه ايـن مـيـدان و             
ايستادگي جسورانه در مـقـابـل تـحـريـك             
احساسات نژادي و كينه ي قومـي در مـيـان        

و بـراي دفـاع از         .، برداشته مي شود...مردم
خود در مقابل تهديدات همه دارو دسته هـاي  
ميليشيا وتروريست و سد بستن بـر سـر راه         
نيروهاي حاكم در مقابل تعرض آنها به سطـح  
معيشت و زندگي توده هاي مردم بـه بـهـانـه       

بايد با سازماندهي مبارزه اي سياسي و .  جنگ
نظامي وتـوده اي مسـتـقـل از نـيـروهـاي                  
بورژوايي، جلو نيروهاي داعش و بعثي هـا و    

تروريست هاي ديگر را گرفت و اجـازه نـداد     
كه در هيچ گوشه اي از عراق دست باال داشته 

در رابطه با همه آن مسايلي كه مـطـرح   .  باشند
شد، هر دو حزب در برابر اوضـاع كـنـونـي         
سياست و اقدامات زير را در دستور خود قـرار  

بيگمان تـبـديـل ايـن سـيـاسـت            .  مي دهند
عمومي به نقشه عمل و اتخـاذ سـيـاسـت و         
تاكتيك معين براي مرحله كـنـونـي مـبـارزه          

 . انقالبي،يك اقدام عاجل است
 
هر دو حزب كمونيست كارگري عراق و    -1

كردستان براي متحد كردن صف مبارزه طبقـه  
كارگر و توده هاي محروم در يـك صـف و           
جنبش سياسيمشترك و مستقل، بـر عـلـيـه         
جنگ و شرايط كنوني و كشمكش درون همـه  
نيروهاي بورژوازي، اسـالمـي و قـومـي و             
 .عشيرتي كه در جريان است، تالش مي كنند

ما براي سازماندهي مقاومت متحـدانـه تـوده      
هاي مردم در عراق و كردستان و ايجـاد يـك     
جنبش سياسي قدرتمند عليه جنگ و اوضـاع  
كنوني و جدالهايي كه در جريان اند، مـبـارزه     
مي كنيم، تا يك عقب نشيـنـي را بـه هـمـه            
نيروهاي ارتجاعي تحميل كرده و عراق را از     

 .اين تنگنا و تهديدات كنوني بيرون بكشيم
 
سازماندهي نيروي مسلح و مـقـاومـت          -2

مسلحانه توده اي عليه نيروهاي داعش و دارو 
دسته هاي تروريست در نواحي اي كه تسلـط  

اين مقاومـتـي مسـتـقـل از هـمـه              .  يافته اند
نيروهاي اسالم سياسي شيعه و ناسيوناليـسـم   

. كرد در محالت و شـهـرهـا خـواهـد بـود            
همزمان، هر جناح سياسي را كه از داعـش و      
تروريست هايي كه دشمن بشريت مـتـمـدن      
است و بايد در عراق و منطقه ريشه كن شوند، 

 .حمايت مي كند، افشا و رسوا مي كنيم
 
افشا و رسوا كردن نقش نيروهاي بـورژوا    -3

قومي و اسالمي در عـراق و كـردسـتـان و             
تشديد مبارزه براي خاتمه دادن بـه قـدرت         
سياسي  و حاكمـيـت شـان كـه بـر اسـاس               

. امتيازات قومي و نژادي استقرار يافته اسـت   
همزمان اعالم اينكه اين نـيـروهـا در قـبـال            
كشاندن عراق به جرگه يك جنگ ارتجـاعـي،   
قومي و عشيرتي  كه موجب تنگناي سيـاسـي   
و تخريب امنيت كنوني و تداوم خونريزي اي 

سال است در جريان اسـت، مسـوول        11كه  
مبارزه در راه خاتمه دادن به حكومـت  .  هستند

مالكي بمثابه يك حـكـومـت بـورژوايـي و            
عشيرتي و  سركوبگر و افشـاي سـيـاسـت و         

 .عملكردهاي اين دولت

مبارزه پيگير عليه آتش كـيـنـه و نـفـرت           -4
ودشمني قومي كه از جانب احزاب و جريانان 
ناسيوناليست كرد و عـرب تـحـريـك و بـر            

هر دو حزب كمونـيـسـت    .  افروخته مي شود
كارگري براي تامين بيشترين پيوند مبارزاتـي  
ميان طبقه كارگر و توده هـاي زحـمـتـكـش          
كردستان و عراق در جـهـت مـنـفـعـت و               
سرنوشت مشترك و مرز كشيدن با جريـانـات   
بورژوا ناسيوناليست، مبارزه مـي كـنـنـد و           

 .فراخوان مي دهند
 
مبارزه مجدانه عليه تـقـسـيـم و قـطـب               -5

بنديهاي عشيرتي و دامن زدن به آتش دشمني 
نژادي كه جريانات اسالمي به آن دست مـي    

 .زنند
 
مبارزه عليه تحميل فضـاي جـنـگـي و            -6

نظامي بر جامعه از جانب نيروهاي حاكـم در    
سازماندهي نارضايتي هـاي  .  عراق و كردستان

توده مر دم در مقابل سياست هاي جنـگـي و     
سركوبگري حاكمان كه بمنظور خـفـه كـردن      
حقوق وازادي هاي مدني مورد استفاده قـرار    

سازماندهي نارضايتـي كـارگـران و        .  ميگيرد
نيروهاي مردم در مقابل تاثيرات مـخـرب و       
عواقب  اقتصادي و اجتماعي جنگ كنوني بر 

 . زندگي و معيشت مردم
 
ايستادگي قاطعانه در مـقـابـل دخـات             -7

دولت هاي منطقه و كشورهاي امپرياليـسـتـي     
از طريق ايجاد همبستگي با جنبش كارگري و 

تشـديـد   .  نيروهاي مترقي در منطقه و جـهـان  
فشار بر اين دولتهـاي ارتـجـاعـي و عـقـب             

 .نشاندن آن ها
 
هر دو حزب به كمك آوارگان جنگـي و       -8

خسارت ديدگان مناطق جنگ زده خـواهـنـد      
تجديد فعاليت و نقش فدراسسيـون  .  شتافت

پناهندگان عراق و سـپـردن مسـوولـيـت بـه           
رفقايي كه در داخل عراق و نواحي موصـل و    
تكريت و سامره و انبار و كـركـوك مشـغـول       

همچنين فـعـال كـردن نـقـش            .  فعاليت اند
تشكيالتهاي حزب كمـونـيـسـت كـارگـري         
كردستان در رساندن كمك به آوراگان و مقابله 
با هر گونه رفتار شوينيستي قومي و نژادي بـر  

 .عليه آنها
 
تبليغ سازمانيافته و مداوم بر ضد هر گونه    -9

تقسيم قومي و عشيرتي عراق بمثابه ي يـك      
پروژه قومي و اسالمي وعشيرتـي كـه هـيـچ         
ربطي به منافع طبقه كارگر و مـردم عـراق و         

در شرايط كنوني ايجاد منـاطـق   .  منطقه ندارد
جدا از هم چيزي جـز سـپـردن قـدرت بـه              
نيروهاي ارتجاعي قومي و اسالمي و عشيرتي 
و تسلط شان بر سرنوشت مردم اين مـنـطـقـه     

 .نيست
 

مبارزه مداوم براي جدا كردن و بـيـرون         -10
كشيدن صفوف كارگران و زحمـتـكـشـان از       
تسلط نفوذ جريـانـات قـومـي و اسـالمـي             
وعشيرتي و نجات دادنشان از افق سياسي اين 

افشاي سياستهاي بورژوايي از قبـيـل،    .  نيروها
كه از طرف مالكي و جريانات “  دفاع از ميهن” 

اسالمي شيعي تبليغ و فـراخـوان داده مـي          
افشاي پروپاگاند ناسيوناليسـم كـرد و       .  شود

احزاب حاكم براي رسيدن به اهداف خود در   
ايـجـاد   “  فرصتي” اين باره كه تحوالت كنوني 

همچنين افشاي منافع پشت پرده .   كرده است
ناسيوناليسم عرب و اسالم سياسي سني  كـه    
تحت پوشش مبارزه با ستم و دفاع از مـنـافـع    
مردم در نواحي سني مذهب كه اكنون گرفتـار  
جنگ خانمانسوز شده اند، تبليغ و خـود را        

 . نشان مي دهد
 

فعاليت در جهت تقويت اتحاد مـبـارزه       -11
طبقه كارگر و كمونيسـت هـاي مـنـطـقـه و             
خاورميانه و تبديل آن به نيـرويـي مـوثـر در         
جهت تحميل عقب نشيني به قـطـب هـاي        
منطقه اي و امپرياليست ها و بـه شـكـسـت           
كشــانــدن اســتــراتــژي و ســيــاســت هــاي          

 .ارتجاعيشان در سطح عراق و منطقه
 

ما طبقه كارگر، كمونيست ها و سوسياليسـت  
ها، نيروهاي چپ و آزاديخواه و انساندوسـت  
جهان را براي همبستگي بامبارزه طبقه كارگـر  
و زحمتكشان و هر دو حزب كـمـونـيـسـت        
كارگري عراق و كردستان، براي نجات عـراق  
و كردستان از تنگناي كنوني و تحقق آزادي و 

 !برابري و دنياي بهتر فرا مي خوانيم
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