
با استقرار و دست درازي واحدهاي ضد شورش بر عليـه  
معدنچيان اعتصابي صورت مساله مخاطرات در راه براي 

مساله اسـاسـي   )  بسيار فراتر از آن( كارگران نيست بلكه 
بـايـد   .  اعالم علني شكست سياست دولت روحاني اسـت 

دست تعرض به كارگران را كوتاه كـرد، امـا بـا  هـر             
سناريوي در راه، كارگران معدن پرونده دولت انتظـار و    
تعامل را در هم پيچيده و رئوس پرچم طبقاتي كارگري 

روز شنبه پـنـج نـفـر       .  در ايران امروز را بدست داده اند
ديگر از ليست هجده نفره كارگران توسط نيروهاي گارد 

فضاي شهر سراسر امـنـيـتـي اسـت و          .  دستگير شدند
نيروهاي گارد ضد شورش و مامواران مـخـفـي فضـاي       
ناامني و سركوب را در محالت و در خود معـادن بـرپـا      

 . كرده اند
پنج هزار كارگر دست به اعتصاب زده و كار را در كـل      

با اولين دستگيريها دهها نفـر  .  معادن متوقف ساخته اند
از خانواده معدنچيان فرماندار شهر را در دفـتـر وي           
زنداني كرده و خواهان آزادي فوري كارگـران زنـدانـي      

تجمهات بعدي در سه شب متوالي در مـقـابـل        .  شدند
فرمانداري شهر با شركت تعداد وسيعي از مردم شـهـر     

در مقابل خواست فوري كارگران زندانـي،   .  برگزار گرديد
مقامات و گارد ويژه سـركـوب مشـغـول پـاس دادن            

 3صفحه . ...   معترضين و گسترش فضاي ارعاب هستند

امروز داعش مي رود به معضلي فرا منطقـه  :  حكمتيست
دخالت نظامي غرب و بـه مـوازات آن       .  اي تبديل شود

كمك هاي تسليحاتي به دولت اقليم براي مـقـابلـه بـا       
ظاهرا تصوير عمومي كه از ايـن    . داعش در جريان است

اتفاقات بدست داده ميشود اين است كه يكي از راه هاي 
بشر ” مقابله با داعش نيروي احزاب كردي و كمك هاي 

عالوه بر ايـن    .  دول غربي به دولت اقليم است“  دوستانه
مقاومت توده اي در كوباني در برابر داعش به رهـبـري     
حزب اتحاد دموكراتيك، موقعيت و اعتبار و اتوريته ايـن  

اين جايگاه كه .  حزب را به طور جدي افزايش داده است
احزاب ناسيوناليست و قومي كردي در اوضاع امروز و به 
طور خاص در تقابل با داعش به آن دست يافته انـد تـا     

 چه حد بيان موقعيت واقعي اين احزاب است؟
 

اين اعتبار همانقدر واقعي است كه اعتـبـار   :  آذر مدرسي
هيئت حاكمه آمريكا و ايران و عربستان بـراي پـايـان        

همانقـدر  .  دادن به جهنمي كه در عراق بوجود آورده اند
كه اشك تمساح ريختن ارتجاع امپرياليستي ، مسببيـن  
اين وضعيت جهنمي در عراق و منطقه،  براي قربانـيـان   
جهنم دست ساز خود واقعي است، همانقدر كه  تعـهـد   
امروزشان بعنوان ناجيان صلح و امنيت مردم در مبـارزه  
عليه جريانات باند سياهي و تروريستي و جاني مخـلـوق   

 .خود در منطقه واقعي است
 

امروز ديگر از خود خانم كلينتون تا دست راستي تريـن  
مفسرين و روشنفكران و ميديا به نقش آمريكـا و دول      
غربي در بوجود آوردن چنين سناريـوي سـيـاهـي در         
منطقه اعتراف ميكنند و همزمان در كمال وقـاحـت و       
بيشرمي خاتمه دادن به اين جهنم را رسالـت خـود و       

بازيگران ديگر اين سناريو مانند ايران، عربستان و قطر و 
امروز كه افسارگسيختگي و جنايـت   .  ميدانند...   تركيه و

دسته هاي آدمكش و جاني مانند داعـش از كـنـتـرل         
ها خارج شده، دولتهاي فخيمه آمريكا و اروپا  خالقين آن

و دولتهاي منطقه  به فكر مهار كـردن دامـنـه عـمـل          
امـروزشـان    “ مغضوبين” ديروزشان و  “ انقالبيون ناتويي” 

 4صفحه . ...    اند

ی    ت ت  حک
)خط رسمي(حكمتيست   -حزب كمونيست كارگري       
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                              هر دوشنبه منتشر ميشود    

آنگونه كه از شواهد و قرائن پيداسـت،  
مـبـارزه بـا      ” غرب ميرود تـا بـراي       

با دول منطقه مـتـحـد      “  ها تروريست
 . شود

در سرمـقـالـه روز      “  گاردين” روزنامه 
چهارشنبه خود با اشاره بـه كشـتـه        
شدن يك خبرنگار آمريكايي به دست 
داعش و درخواست فـرانسـوا اوالنـد،      

جمهور فرانسه براي بـرگـزاري      رئيس
المللي جـهـت بـررسـي        نشستي بين

، كـنـار     “ هاي تروريستي تهديد گروه” 
اي و      هاي مـنـطـقـه       گذاشتن رقابت

المللي را تنها راه مقابله با تهـديـد    بين
دانسته و مـي    “  هاي تروريستي گروه” 

هايي كه موجب شده تـا   رقابت”: افزايد
فرصتي براي داعش به وجود آيد، كنار 

تـركـيـه، عـربسـتـان         .  گذاشته شـود 
سعودي، قطر، ايران و حتي سـوريـه     

جمهـور اوالنـد      بايد در نشست رئيس
 “ .اي داشته باشند نقش برجسته

 
  نخـسـت  “  ديويد كامرون”پيش از اين 

وزير انگليس نيز طي يادداشـتـي در     
از لـزوم    “  تلـگـراف   ساندي” نامه  هفته

سخن گـفـتـه و        “  داعش” برخورد با 
نوشته بود كه در اين مسير حتي بايد 

 . با ايران نيز همكاري كرد
 
بزعم سران دول   “  مبارزه با تروريسم” 

غربي، يك شاهي نمي ارزد و قبـل از    
آنكه مثقالي حقانيت در خود داشـتـه   
باشد در جهت بـزك كـردن نـظـام         
سياهي است كه بر سرنوشت ميليونها 
. انسان در جهان امروز حاكم كرده اند

همـان  “  مبارزه با تروريسم” اين شيوه 
است كه پيشتر در حق بسـيـاري از       

، بـا اعـالم     “ مغضوب” صاحب منصبان 
جنگ و تهاجم نظامي تـحـت لـواي        

به كـار  “  سرنگون ساختن ديكتاتورها” 
 2صفحه . ...   رفته بود

 داعش، دخالت نظامي غرب و موقعيت احزاب ناسيوناليست
 آذر مدرسي

حناي شما رنگي 
 !ندارد

 
 فواد عبداللهي

 سرنوشت  دولت در دست
 كارگران چغارت 

 
 مصطفي اسدپور

 ٢٩ 

اعالم موجوديت واحدهاي 
 !مسلح مقاومت توده اي

 
گروه تروريستي داعش، بعد از اشغال موصل و تسلط بر 
مناطق وسيعي در عراق، وضعيت سياسي در عـراق و      
كردستان را به موقعيتي خطرناك و ترسناكي تـغـيـيـر     
داده است و مستقيماً به تهديد  و مخاطره اي بزرگ در 

ايـن  .  برابر زندگي و آسايش مردم تبديل گشتـه اسـت    
گروه تروريستي كه بي واهمه صدها اسير ارتش عراق را 
قتل و عام ميكند، صدها شهروند غير نظامي و بي دفاع 
مسيحي و ايزدي را كشتار جمعي ميكند و تصاوير آنهـا  
را در رسانه ها پخش ميكند و به زنان و دختران آنـان    
تجاوز جنسي ميكنند، و تهديد به گردن زدن هر كسي 
ميكنند كه از شرع و آيين آنها پيروي نكند، گـروهـي     
تروريست و آدمكش و درنده كه امكانات و نيروي يـك    
دولت را در اختيار دارد ، توانايي خلق كردن فـجـايـعِ      
بزرگ انسانيِ بيشتري دارد و تهديدي جدي است براي 

 2صفحه . ...   زندگي و آينده جامعه عراق و كردستان



 
الصاق كثيف ترين برچسب ها به طـرف مـقـابـل       
جهت توجيه محكوميت خود در افكار عمـومـي و     
صاف كردن جاده لشكركشي به خاورميانه و شمال 
آفريقا و نهايتا پر وبال دادن به سياه ترين نيروهاي 
تاريخ بشر و تفويض و تحميل حاكميت آنـهـا بـر      
كشورهاي منطقه، مسير پا خورده اي اسـت كـه       
دول غربي و آمريكا در معادالت دنـيـاي بـعـد از         

 . جنگ سرد دنبال كرده اند
زير عباي “  مبارزه با تروريسم” اينبار گاري شكسته 
همان ها كه تـا ديـروز از         .  داعش جاسازي شده

و “  پيـكـارجـويـان    ” و “  انقالبيون” جانب غرب لقب 
لقب گرفتنـد و    “  ارتش آزاديبخش سوريه و ليبي” 

توسط گزارشگران خبره رسانه هاي دمـوكـراسـي      
غربي و با پول و امكانات هنگفت دول مـربـوطـه        
كشف و استخراج شدند امروز قرار است بـعـد از       
هزيمت استراتژي آقائي آمريكا به زبان چاقوكشـان  

 . فيلم هاي هاليوودي مورد حمله قرار گيرند
روزنامه گاردين جهت تـبـرئـه      !  خيلي جالب است

دول غربي و آمريكا، انگشت اتهـام را بـه سـوي          
ايـنـهـا دارنـد       !  داعش، مهره سياه پنتاگون گرفته

نيرويي را مورد تهاجم قرار مي دهند، كه نه تنـهـا   
توسط آمريكا تجهيز شده، بلكه حتي آن زماني كه 
افسارش هنوز در دست واشنگتن بود رسالتي جـز  

 . تحقق انقالب ناتويي در دستور نداشت
آنچه در برابر قضاوت تاريخ قرار مـي گـيـرد، نـه         
كارنامه امروز داعش، اين مـخـلـوق آمـريـكـا در           
خاورميانه، بلكه وقاحت كاخ سفيد و شبكه رسـانـه   
هاي دموكراسي غربي است كه داعش را بـعـنـوان    
يك نيروي ارتجاعي در مقابله با سـكـوالريسـم و      
. آزاديخواهي در خاورميانه با ناز خود پرورده كردند

همان ها كه در حقيقت معماران تخريب جـامـعـه    
عراق و منطقه خاورميانه اند امروز به حساب خـود  

“ مبارزه بـا تـروريسـم       ” با هوا كردن دوباره پرچم 
دستهايشان را از جناياتي مي شويند كه جيبشـان  
را از صدها ميليارد دالر پول نفت و تجارت اسلحـه  

قضيه به همين سادگي .  در منطقه سيراب كرده اند
است؛ ژورناليسم غربي در كنار پنتاگون وظـيـفـه      
شريف پيچيده كردن اين صورتـبـنـدي سـاده و         
تحويل دادن تصوير كج و وارونه از آنرا به عـهـده     

 .گرفته است
آنچه امروز توسط داعش در عراق و خاورميانـه در    

امـا و    .  حال اجرا است، جنايت عليه بشريت اسـت 
مهمتر از هر چيز، داعش خود محصول استـراتـژي   

آمريكا و غرب در سوريـه  “  بشردوستانه” دخالتگري 
سـلـفـي بـا         –القاعده اي “  انقالبيون” تجهيز .  بود

سالح و تأمين مالي و سربازگيري و آموزش نظامي 
ارتـش آزاد    ” آنان كه در حمايت همه جانـبـه از       

تجلي يافت و پا گرفت؛ نيرويي كه تمـامـا   “  سوريه
آمـريـكـا و      “  انقـالبـي  ” توسط مجموعه كشورهاي 

انگليس و فرانسه و آلمان و عربستان و قطر، در آب 
نمك خوابانده شد، شكل سازماني خود را يافـت و    
پس از دست انداز استراتژي قلدري آمـريـكـا در        
اوضاع سوريه، امروز دامنه آن نه تنها بـه سـراسـر      
خاورميانه كشيده شده بلكه با پيوستن صدها نـفـر   
از جوانان مقيم اروپا به خالفت اسالمي البغـدادي،  
جامعه غرب را نيز با خطر گسترش ناامني و بـي      

هـاي     برآوردهاي سرويـس .  ثباتي روبرو كرده است
 700دهد نزديك بـه       اطالعاتي انگليس نشان مي

بريتانيايي اكنون در سوريه و عراق جـذب داعـش     
ابراز نگراني از بازگشت اين افراد و انـجـام   .  اند شده

اقدامات تروريستي در خاك اروپا، سـوي ديـگـر        
حقيقت اينست كه بيش از اين نميتوان .  ماجراست

و “  مبارزه با تروريسم” پشت ديواره دود و تحت نام 
. پنـهـان شـد     “  بشردوستانه” استراتژي دخالتگري 

“ فارن پالسـي ” افتضاحاتي كه حتي مجله اي چون 
بر متن اين اوضاع و بر زمينه از   .  به آن اذعان دارد

دست دادن ترك تازي هاي يك تنه آمريكا اسـت    
هاي سابق، متحدين “ محور شر” و “  ديكتاتورها” كه 

 . امروزي مي شوند و به كمك طلبيده مي شوند
رژيم اسالمي ايران در قبول مشروط همكـاري در    

و داعش پا پيش گذاشته “  مبارزه با تروريسم”غائله 
رژيمي كه نقش جدي در حاد كردن بحـران  .  است

. عراق بعد از دخالت نظامي آمريكا داشـتـه اسـت     
ايراني مالكي يك دهه تمام، وظيفه باد   -دولت پرو

زدن هويت مذهبي و قومي تحت نام شـيـعـه در        
عراق بعهده داشته و يك پاي جدي زمينه تحـرك  

“ داعش” و “  سني” مجدد نيروهاي بعثي را در قالب 
 .فراهم كرده بود

اينگونه بازي دول غربي با افكارعمومي، كه گويا از   
سوراخ دولتهاي مرتجع منطقه و با كمك آنها مـي  
توان يك شبه به ناجي و نظريه پرداز و صلح طلب 

امروز ديگر .  خام پيدا كرده تبديل شد، حكم خشت
هر آدمي با دانش متوسطي مي دانـد كـه پشـت        
صحنه سازي تخريب خاورميانه و عراق، هم غرب و 
هم دول منطقه به يك اندازه همسان، هم رنـگ و    

به صحنه آمـدن يـك بـه يـك           .  شريك بوده اند
و برنـامـه ريـزان و        “  ناجيان” امروزشان در قامت 

مردم و در عين حال دست و پا كـردن    “  دوستان” 
اي مطمئن براي تامين ثبات و امنـيـت    جبهه پشت

نه يـك  .  امروز و فردايشان، نهايت هدف اينها است
دهه قتل عام مردم عراق تحت نام مبارزه با صـدام  
مسأله شان بود؛ و نه اشك تمساحي كه امروز بـر    
كشتار و سالخي مردم خاورميانه به بهانـه لـجـام      
. گسيختگي داعش مي ريزند، يك جو حقانيت دارد

روزي از اين روزها بايد در چهار گـوشـه جـهـان،       
چهره زشت اين اردوي ارتجاع و سناريوي مـهـوع     

آن را، از واشنگتون تا لندن، از   “  نبرد با تروريسم” 
دل ” دوحه تا آنكارا و تهران افشا كرد و بالماسكـه    

 . اين شارالتان ها را بهم زد“ سوزي
مقابله و در عين حال پايان دادن به اوضاع وخـيـم   
خاورميانه كار كمونيست ها و طبقه كارگري اسـت  
كه براى برابرى حقوق و حرمت انسانها و به كرسى 

جواب دول غرب . نشاندن ارزش آنها تالش مي كند
دستجـات  .  و منطقه را با بزير كشيدن آنها بايد داد

باند سياهي همچون داعش را بايد با پايان دادن به 
مشقات و تبعيضات و استثمار و اخـتـنـاقـى كـه        
انسانها را به استيصال سوق ميـدهـد و قـربـانـى          
جريانات و سازمانهاى مرتجع ضد بشرى ميكند، از 

با افشاى مذهب، قوم پرستى، نژاد پرستى .  بين برد
و هر ايدئولوژى منحطى كه براى انسـان احـتـرام      

سازماندهي مبارزه براى ايجاد جوامـع  .  قائل نيست
آزاد و برابر كه در آن آدميزاد و جان و حـرمـت و     

 . آسايش اش ارزشي داشته باشد

نبايد گذاشت بيش از اين چهره خاورميانه را بـده    
 . بستان هاي غرب و دول منطقه به تباهي كشند

طبقه كارگر و   !  كمونيست ها كاري دارند كارستان
بشريت آزاديخواه ناچار است عليه كل اين اوضـاع    

 . به ميدان آيد

ت  ٢٩حک  ٢ 
 ...اعالم موجوديت  ...حناي شما 

 
به اين خاطر عالوه بر جنگيدن عليه اين نـيـروي     
تروريست و آدمكش و پاك كردن منطقه از آنها ،   
هيچ راه ديگري در برابر ما براي حفاظت از زندگي 
خود و تأمين امنيت و آرامـش و بـازگـردانـدن           

 .آسايش براي مردم، وجود ندارد
اما آزمون دو ماه جنگ با داعش اين واقـعـيـت را      
اثبات كرده است كه تنها پشت بستن و اميـد بـه     
نيروهاي مسلح رسمي و احزاب آنان، براي روبـرو    
شدن با داعش و براي زدودن ترس و مخاطـره از    
سر زندگي مردم و تأمين امنيت و آرامـش آنـهـا        

مردم موصل و شَنگار و مناطق ديگـر  .  كافي نيست
در بين آواره گي و كشتار جمعي و زنـدگـي در         

بعـد  .  اسارت حق انتخابي ديگر برايشان باقي نماند
از اين فجايع، مسئله مسلح شدن مردم براي مقابله 
با داعش تبديل به سوالي مهم و نيازي مبرم گشته 
است كه در چندين منطقه آهالي آن دست به اين 

ما مانند جمعي از .  كار زده اند و مسلح گرديده اند
فعالين سياسي آزاديخواه كه اعتقاد داريم تهـديـد   
داعش بايد از سر جامعه برداشته شود و ويـروس      

از زاويه مسئوليت در   .  كشنده آن ريشه كن گردد 
برابر مردم و جامعه، هرچه سريعتر و بـا تـمـام          
قدرت، از تسليح و سازماندهي توده اي براي مقابله 
با داعش حمايت ميكنيم و از طريق اين اطالعـيـه   

را “  واحدهاي مسلح مقاومـت تـوده اي      ” تأسيس 
از تمام انسانهاي مبارز و آزاديخواه .  اعالم مي كنيم

و انساندوست كه خود را موافق نظر ما ميـدانـنـد،    
درخواست ميكنيم براي مقابله و جنگ عليه داعش 
به ما بپيوندند تا بتوانيم با هم ارتشي عظيم و توده 

هر كسـي    .  اي در سرتاسر كردستان درست كنيم
اعتقاد دارد بايد با داعش مقابله كرد و ) زن و مرد( 

بايد داعش را از صفحه جامعه پاك كرد و فـراري    
داد، داراي هر تفكر سياسي اي كه باشد و يا خـود  
را به هر دين و مليتي كه منتسب ميكنـد ، مـي       
. تواند عضو اين نيروي توده اي بر عليه داعش باشد

ما همزمان خود را همكار آن دسته و گروه هـايـي   
مي دانيم كه هم اكنون بـراي ايـن امـر اعـالم             
موجوديت كرده اند و دست همكاري را به طـرف    

ما معتقد هستيـم كـه ايـن        .  آنها دراز مي كنيم 
نيروي مقاومت توده اي در كردستان بايد از ديگـر  
نيروهاي مقاومت توده اي در مناطق ديگـر عـراق     
كه بر عليه داعش اعالم موجوديت مـيـكـنـنـد ،        

بياييم همگي براي ايجاد .  شجاعانه پشتيباني كنند
و تأسيس اين نيروي مقاومت تـوده اي و بـراي         
فراري دادن و پاكسازي داعش از جامعه كردستان 

 .و عراق و در منطقه آستينهاي خود را باال بزنيم 
 زنده بايد نيروي مقاومت توده اي

عرفان كريم، بختيار نادر، محسن ، دالور مونزير
 كريم، خليل محمد حسن، استاد حسين صالح

 :شماره تلفنهاي ارتباط با ما
07710243118     07725003081       

07701957588  
: صفحه نيروي مقاومت توده اي در فيس بوك
https://www.facebook.com/pages/
Hezybargry/751851058212613 
:   آدرس اي ميل نيروي مقاومت توده اي 

hezybargry@gmail.com 
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سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  

 
 

خبر دور جديدي از اعتصاب  معادن چـغـارت در       
شهر بافق انعكاس وسيعي را در رسانه ها بـهـمـراه    

روزه اخيـر پـنـج هـزار          39صاب تاع.  داشته است
كارگران معدن با سانسور خبري كـامـل مـواجـه         

سايت ايـنـتـرنـتـي      (اينبار  خبرگزاري ايلنا . گرديد
با انتشار اخـبـار امـكـان         )  خبرگزاري خانه كارگر

تعقيب كشمكشهاي كارگران در بافق را سـهـلـتـر     
از قرار معلوم دولت براي سركـوب و    .  ساخته است

عقب راندن كارگران عزم جـزم  كـرده اسـت و            
جزييات آنرا ميتوان از صفحات خبرگزاري ايـلـنـا      

امـروز  “  دلسوزانه كارگري” خبر رساني .  تعقيب كرد
اينها جزيي از الپوشاني حقيقت و ضربه زدن بـه      
صف كارگران و نقاط قوتي است كه تالشهاي ايـن    
كارگران براي كل طبقه كارگر ميتواند به هـمـراه     

از همين حاال اعالم داشته انـد اگـر       .  داشته باشد
يعني شوراي اسالمي و يا نوع (كارگران تشكل خود 

را ميداشتند كـار بـه       )  ديگري از تشكلهاي دولتي
اينها گزارشگر جزييات مـقـاومـت    !   اينجا نميرسيد

كارگران نيستند، اينها آمده اند كه بيهـوده بـودن     
اينها .   مقاومت سرخود كارگران را بنمايش بگذارند

از پيش مرثيه سر داده اند، به اعتصـابـيـون تشـر       
 . ميزنند، و براي خود كيسه دوخته اند

اعتصاب سازمان يافته پنج هزار كارگر در يكـي از    
مراكز مهم صنعتي، بر سر خواست لغو خصـوصـي     
سازيها، شروع دستگيريـهـا و فضـاي سـركـوب            
گسترده، سوابق طوالني از كشمكش با دولت؛ هـر    
كدام كافي است كه طبقه كارگر در ايران را بخـود  

دفاع از هم طبقه ايهاي خود، دفاع از .  معطوف دارد
خواستهايي كه گريبان خود آنها را گرفته اسـت و    
. كوتاه كردن دست سركوب نيازي به تاكيد نـدارد   

اما كارگران در چغارت نبض تحوالت سياسي را در 
دست خود گرفته اند و ميتوانند نقطه عطف مهمي 

چـرا و    .  در تحوالت سياسي در ايران را رقم بزننـد 
 چگونه؟

اعزام گردان ضد شورش و دستگيري كارگران اقدام 
اضطراري و دست پيش دولت در مقابل اوضـاعـي     

از آغاز .  بود كه ديگر هيج كنترلي بر آن مقدور نبود
روزه بافق به مركز رسوا ساختن وعـده   39اعتصاب 

هاي سر خرمن مقامات ريز و درشت دولتي تبديل 
اختصاص پانزده درصد از سهام معـادن  .  شده است

! براي احداث ظرفيتهاي صنعتي و رفاهي شهر بافق
به اين ترتيب با فرموله كردن  خواست خود علـيـه   
خصوصي ساختن معادن در مطالبه اي بنفع عمـوم  
مردم شهر  و از طرف ديگر با سرسختي بـر سـر       
تضمينهاي قانوني و معتبر براي اجراي آن دسـت    

دو روز . دولت را در هر گونه دسيسه اي بسته بودند
قبل از پايان موعد اولتيماتوم كارگران در اعتصـاب  

روزه سفر وزير كار به بافق هرگونه اميد دولـت   39
 . براي كنترل اوضاع را به ياس تبديل ساخت

وزير كار به روال دولت متبوع خود اقالم زيادي از   
وعده هاي توخالي را رديف كرد و حتي نيمه شـب  

در بيابانهاي اطراف شهر كـلـنـگ احـداث يـك            
سفر .  بيمارستان جديد براي شهر را بر زمين كوبيد

مـراكـز   ” وزير كار به يك نمايش مسخره از بازديد   
دروغين و مالقاتهاي بي ارزش تبديل شد “  توليدي

و ايشان بدليل مطابه ارائه تضمينهاي قانوني بـراي  
اجراي اين وعده ها، حاضر به شركـت در جـمـع        

وزير كار را بايد از بد دهـان تـريـن      .  كارگران نشد
مقامات حكومتي عليه طبقه كارگر بحساب آورد اما 

“ نوكر كارگران معدن”در جمع شوراي شهر خود را 
روز    399كه اگر اعتـصـاب     “  قسم خورد” ناميد و 

اجازه نميدادم يـك مـو از سـر            ” طول ميكشيد 
دو ساعت بعدتر واحدهاي گارد “  . كارگران كم شود

 !ضد شورش شهر را در قرق خود داشتند
پرچم كارگران معدن چغارت در ساده ترين بـيـان   
: خود پرچم طبقاتي كارگران در ايران امروز اسـت   

معادني كه چند نسل روي آن جـان كـنـده ايـم         
هيچ كس حق نـدارد  .  متعلق به خود كارگران است

باال بردن .  باالي سر كارگران براي آن تصميم بگيرد
سود كارخانه از راه خصوصي سازي نبايد به قيمـت  

سود معادن بايد همـيـن   .  بدبختي كارگر تمام شود
امروز و فوري صرف بهبودي ظرفيتهاي صنعتـي و    

 !زيستي براي مردم شهر تبديل گردد
مكمل اين مطالبات مجادالت بسيار پـرشـوري در     
ميان كارگران است كه راه را بـر حـوالـه دادن            
خواستهاي كارگران به همديگر در ميان ارگانهـا و    

كارگران اعالم داشته اند كـه    .  دواير رژيم بسته اند
در ايـن  .  احمدنژاد و روحاني سر و ته يك كرباسند

مملكت از قبل كار كارگران آنقدر سـود حـاصـل        
ميشود، آنقدر ثروت هست و آنقدر به كيسه دولتي 
ها و سرمايه داران سرازير ميشود  كه نبايد نوبت به 
زندگي كارگران كه ميرسد بهانه قانون و بودجـه و    

 . طفره رفتن را پذيرفت
همبستگي و اتحاد و درايت سازماندگان اعتـصـاب   
بافق تا همينجا باندازه كافي ترس و ترديد دستگـاه  

اين دوره زياد .  سركوب رژيم را آشكار ساخته است
دولـت و     .  هم از تهديد و تمهيدات خالي نبوده اند

گارد ضد شورش  آن، تازه اگر موفقيتـي در كـار       
باشد راه سخت و دشواري را پيش رو خـواهـنـد        

در اشل اجتماعي و طبقاتي اين اعـتـصـاب    .  داشت
. پيروز شده و اين پيروزي غير قابل برگشت اسـت   

در سطح محلي  دست عوامل سركوب  و مزاحمتها 
. و عمليات ايذايي عليه معدنچيان ابدا باز نـيـسـت   

معدنچيان چغارت كل بالماسكه روحـانـي را در         
كـابـوس   .  همان صد روز اول آن پـنـچـر كـردنـد       

جمهوري اسالمي در اين است كه بخشهاي ديـگـر   
 . طبقه راه چغارت را در پيش بگيرند

 
اعتصاب معدنچيان بافق، اعتصاب كل طبقه كارگـر  

اين اعتصاب اگر تنـهـا مـانـده       .  ايران بود و هست
است، اما خواستها و پرچم ادعاي كارگـري را در      
تهاجم وقيحانه بورژوازي ايران با خـود مـتـجـلـي        

موج گسترده اي از حمايت و همبستگي با .  ميسازد
 . كارگران معدن ممكن و حياتي است

 4ادامه صفحه  ...سرنوشت دولت 
مورد عراق و سوريه تصويري انساني، آزاديخواهانه 
و مدافع توده وسيع مردم و منفعت همگـانـي از     

دستگاههاي تبليغاتي ناسيوناليسـتـي   .  خود بدهد
را ...  مقاومت مردم كوباني، مسلح شدن زنـان و      

هاي تاريخي چنين مقاومـتـي    بعنوان اولين نمونه
در جهان معاصر تبليغ ميكنند و آنـرا مـبـنـاي         
تبليغاتي چون سوسياليست بودن، مدافع برابـري  
زن و مرد، مدرن و پيشرو و آزاديـخـواه  بـودن        
حزب دمكراتيك كـردسـتـان سـوريـه و كـل               

فراموش ميكنـنـد   .  ناسيوناليسم كرد قرار ميدهند
پ ك ك   ( كه حزب دمكراتيك كردستان سوريه 

عضو شوراي ملي سـوريـه  و       )  كردستان سوريه
متحد ارتش آزاديبخش سوريه متشكل از داعـش  
و النصر و انواع جريانات ارتجاعي ديگـر، بـودنـد،      

ها به داليل متعدد كه جايش در ايـن       اينكه اين
نوشته نيست راهشان را از شوراي ملي و ارتـش      
آزاديبخش جدا كردند، ماهيت ناسيوناليسـتـي و     

 .  ارتجاعي اين جريان را تغيير نميدهد
 
بايد فاصله  مبارزه و مقاومت قهرمانانه و بـرحـق    

مردم كوباني براي دفاع از زندگي را از احـزاب        
ناسيوناليستى در رهبرى آن را ديد و اين واقعيت 

بايد نشان داد در غياب يك .  را به مردم نشان داد
نيروي راديكال و كمونيست هر جرياني ميتـوانـد   
در راس هر تحرك انقالبي يا مقاومـتـي مشـروع      

اين واقعيات را ما كمونيستها در مورد .  قرار بگيرد
حمايت از مبارزه مردم فلسطين و فاصله الفتح و   
حماس با اين مبارزه برحق، در مورد اعتراض بـر    
حق مردم مصر به حاكميت اخوان المسلميـن و    
مرسي و فاصله اين اعتراض با اعتراض بـورژوازي    
عرب به رهبري السيسي و دهها نمونه ديگر، گفته 

در مورد كوباني هم همين واقعـيـت حـكـم       .  ايم
ميكند با اين تفاوت كه در كوباني و كـردسـتـان      
سوريه تنها امكان مقاومت در مـقـابـل تـوحـش        
داعش احزاب ناسيوناليست كرد هستنـد و ايـن       
موقعيتي بالمنازع به جريانات ناسيوناليستي كـرد  

 . ميدهد و كار كمونيستها را سخت تر ميكند
 

بايد از همين امروز به طبقـه كـارگـر و مـردم           
كردستان سوريه اين واقعيات را گفـت تـا ايـن        

درجه از قدرت و اعتمـاد بـه قـدرت خـود در              
مقاومت و دفاع پرشور و قهرمانانه امـروزشـان از     
زندگي و مدنيت و حق حيات در مقابل يـكـي از     
وحشي ترين و جاني ترين باندهاي آدمكش را بـه  
روشنبيني و  قدرت و ظرفيتـي بـراي دفـاع از          
آزادي و رفاه و سعادت در مقابل بـورژوازي كـرد     

دفـاع از    .  حاكم در كردستان سوريه تبديل كـرد   
مقاومت امروز مردم كوباني بـدون تـالش بـراي        

آن از زير دست و بال ايدئولوژي و   بيرون كشيدن
تبليغات ناسيوناليسم كرد، دو دستي تحويل دادن 
آينده مردم كوباني و كـردسـتـان سـوريـه بـه             

 . ناسيوناليسم كرد است



ت   ٢٩حک  
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تالش ميكنند بر متن وحشيگري جريانـات بـانـد       
مذهبي در خاورميانه، بر متن عـادي  -سياهي قومي

شدن وحشيگري و قساوت و كشتار در خاورميـانـه   
هر نوع مقابله با ايـن وحشـيـگـري را بـعـنـوان              
بشردوستي، آزاديخواهي و انقالبيـگـري تـحـويـل        

جامعه دهند و قـهـرمـانـان خـودخـوانـده ايـن                
بشردوستي هم معماران اين توحش از اوبـامـا و         

 . كامرون تا البرادعي و اردوغان و روحاني اند
مستقل از اينكه امريكا، اروپا و دولتهاي منطقه تـا    
چه حد در مهار كردن دسته هاي آدمكشي مانـنـد   

ها نه قهرمانان  داعش موفق شوند يا نه اما قطعاً اين
اين تقابل كه مسببين اين وضعيت اند و جـايشـان   
در تاريخ نه بعنوان ناجيان مردم منظقه كـه روي      
. صندلي محاكمه به جرم جنايت عليه بشريت است

 “ جنگجويان ضدتروريست” اين موقعيت واقعي اين 
 .   است “ناجيان بشريت”و 

تا جائيكه به احزاب ناسيوناليست كرد و بطور ويـژه  
دولت اقليم كردستان برميگردد، ايـن احـزاب در       
بيست و چند سال گذشته متحدين ثابت آمريكا در 

در دوره جنگ خليج و حمله به عراق .  منطقه بودند
بعنوان متحد آمريكا استراتژى خود علـيـه دولـت      
عراق را به سرنگونى رژيم عراق توسط آمريكا گـره  

اين احزاب در يكي از مهمترين و سياهتريـن  .  زدند
نـظـم نـويـن       ” دوره هاي تاريخ، دوره شكلگيـري    

امريكا و تثبيت قلدري نظامـي امـريـكـا،        “ جهاني
بعنوان مهمترين ابزار توجيه و به رسميت شناسـي  
ميليتاريسم بورژوايي بعنوان  ابزار اصلي در سياست 

ايـن  .  قدرتهاي امپرياليستي، نقش ايـفـا كـردنـد        
بر متن حـملـه نـظـامـي         1991جريانات در سال 

گناه در عراق  و بـا   آمريكا به عراق، كشتار مردم بي
. حمايت و كمك آمريكا به نان و نوايي رسـيـدنـد     

تشكيل دولت اقليم كردستان و سهيم شدن احزاب 
-ناسيوناليست كرد در دولت موزائـيـكـي قـومـي       

عشريه اي عراق مهـمـتـريـن دسـتـاورد         -مذهبي
پيروزي كـه بـدون     .   بورژوازي كرد در ايندوره بود

ائتالف با ارتجاعي ترين جريانات قومي و مذهـبـي   
آنزمان احزاب ناسيونالـيـسـت    . در عراق ممكن نبود

كرد يكي از برندگان به تباهي كشيده شدن زندگي 
 .   ميليونها انسان در عراق بودند

احزاب ناسيوناليـسـت    2003و  91اگر در سالهاي 
كرد توانستند برمتن انهدام اقتصادى و اجتـمـاعـى    
جامعه عراق و بر متن مصائبي كه به مـردم عـراق     
تحميل شده بود،  به نان و نوايي برسند، در ايـن      
دوره هم حمله آدمكشهاي حرفه اي داعـش بـه         

) طرح مشترك بارزاني، داعش و تـركـيـه     ( موصل 
فرصتي مناسب براي سهم خواهي بيشتر از دولـت  

دولت اقليم با كنترل كركوك و .  مركزي مالكي بود
طرح استقالل كردستان تالش كرد يكبار ديگر بـر    

گناه عراق، بر مـتـن      متن كشتار وحشيانه مردم بي
رعب و وحشت از تعرض يكي از سياه ترين و جاني 
ترين جريانات موقعيت خود را تثبيت و دامنه نفوذ 

توحش داعـش و هـراس       .  خود را گسترش دهند

مردم از وحشيگري اين جريان براي دولت اقـلـيـم    
مصحلت و امنـيـت   ” كردستان فرصتي شد تا به نام 

وارد ميدان شود و امنيت مردم كردسـتـان    “ كردها
عراق را دستمايه معامله و بند و بست و فشـار بـه     
دولت مالكي براي سهم خواهي بيشتر و گسـتـرش   

كسـي فـرامـوش      .  جغرافياي دولت اقيلم قرار دهد
نكرده كه دولت اقليم و داعش رسما اعـالم كـرده     
بودند كه جنگي با هم ندارند و به حقوق هم احترام 

نماينده دولت اقليم اعالم كرده بود كـه    .  ميگذارند
عالوه بر استقالل كردستان از شكل گـيـري يـك      

ارتش دولـت    .  دولت سني در عراق حمايت ميكند
حتي يك فشنگ عـلـيـه      )  نيروي پيشمرگ( اقليم 

در تمام دوره اي كـه ايـن           .  داعش شليك نكرد
گناه را كشتار  جريان در بقيه مناطق عراق مردم بي

ميكرد دولت اقليم مشغول معامله و بده بستان بـر    
. سر سهم خود و امتياز گرفتن از دولت مالكي بـود 

دولت اقليم و ارتش آن تا زمانيكه ابعاد دهشتنـاك  
كشتار و آوارگي در ميديا منعكس نشد حتي يـك    
فشنگ عليه جانيان داعش شليك نكردنـد، گـنـاه      
مردم شنگال دو چيز بود اول اينكه اكثريت مـردم    
اين شهر منسوب به ايزدي هستند، ثانيـاً روسـاي     
دولت اقليم در آن روزها مشغول چانه زني بر سـر    

 . سهم خواهي از فروش نفت كركوك بودند
بطور واقعي ارتش دولت اقليم وادار به رودرويي بـا    

جنگ با داعش به دولت اقليم تحميـل  .  داعش شد
اوالً با شكست پروژه به رسميت شـنـاخـتـن       .  شد

دولت مستقل كرد و سني در عراق و پـيـوسـتـن       
دولت اقليم به طرح دول غربي مبتي بـر دفـاع از       

قدرت در دولـت   “ عادالنه تر” عراق متحد و تقسيم 
موزائيكي آتي عراق،  داعش اين جنگ را به مناطق 
كردنشين كردستان عراق كشيد و ثانياً جنايت در   
شنگال كه دولت اقليم داعيه پيوستن آن به دولـت  
اقليم را داشت و سكوت غير قابل قبول دولت اقليم 
نسبت به كشتار و آوارگي مردم شنگال دولت اقليم 

اين اوضـاع  .   را در آستانه بي آبرويي جدي قرار داد
دوبت اقليم را وادار  كرد ائتالف غير رسمي و آتش 
بس رسمي با داعش را كنار بگذارد و بـا سـيـاق        
روساي خود در كاخ سفيد بعنوان نـاجـي مـردم        

 . شنگال و عراق وارد شود
عليرغم هياهوي دول غربي و ادعاهاي پوچ  بارزاني، 
ناسيوناليسم كرد در ايندوره هم ضديـت عـمـيـق       
خودش را  با منافع مردم حتي در دفاع از زنـدگـي   

ناسيوناليسم كرد نـه  .   مردم در كردستان نشان داد
فقط عليه آزاديخواهي و كارگر در كردستان بلـكـه   

عليه كارگر و هر نوع آزاديخواهي  و راديكالـيـسـم     
ناسيوناليسم كرد زمانيـكـه   .  در آمريكا و اروپا است

جامعه و مردم آزاديخواه  دست به اعتراض به دول 
ارتجاعي شان عليه حمله به عراق و كشتـار مـردم     

ملت تـحـت سـتـم       ” گناه عراق زدند، به وكالت  بي
اي به خون و آتش كشيده،  ، آنهم از دل جامعه“كرد

پرچم آمريكا ناجي مردم كرد و نظم نوين جهـانـي   
.  بشارت دهنده دمكراسي در خاورميانه را  علم كرد

امروز هم ناسيوناليسم كرد در مقابل اعتراض كارگر 

آزاديخواه در آمريكا و اروپـا     و سوسياليست و مردم
به سياستهاي ميليتاريستي و ارتـجـاعـي دولـت         

در سوريه، عراق و بـويـژه در     (  هايشان در منطقه 
گـنـاه      حمايت از اسرائيل و كشـتـار مـردم بـي          

، دوباره پرچم غرب ناجي مردم كـرد را    ) فلسطيني
بلند ميكنند،  مدال مبارزه با تروريسم را به سيـنـه   

مـرسـي   ” اوباماو كامرون و مركل ميزند و شـعـار       
را روزانه از صفحه تلويزيون به رخ دنـيـا        “ آمريكا

 .  ميكشند
در مورد مقاومت مردم در كوباني مولفه ها كـمـي     

اي عـلـيـه         در كوباني مقاومتي تـوده .  متفاوت اند
. تعرض وحشيانه داعش به زندگي در جريان اسـت 

اي در دفاع از زندگـي، امـنـيـت و          مقاومتي توده
مردم كوباني از زن و مرد تا پـيـرو جـوان      .  مدنيت

براي دفاع از زندگي خود به حق دست به اسلـحـه   
اين مقاومت قطعا مورد حمايت و پشتيباني . اند برده

ايـنـكـه    .   پرشور و بي اما و اگر ما كمونيستها است
رهبري اين مقاومت در كوبـانـي را ائـتـالفـي از            
جريانات ناسيوناليسم كرد و در راس آن حـزب          
اتحاد دمكراتيك كردستان سوريه در دست دارنـد،  

مقاومت .   تفاوتي در ماهيت  مقاومت مردم نميكند
مردم  در هرجايي عليه توحش و كشتار قابل دفـاع  

قـاعـدتـاً    .  است، در اين جاي هيچ ترديدي نيسـت 
كمونيستها بايد مبشر و سازماندهنده چنين دفـاع    

اي و به ميدان آمدن مردم براي دفاع از زندگي  توده
اما زمانيكه طـبـقـه    .  و امنيت و آسايش شان باشند

كارگر و كمونيستها در چنين موقعيتي نيـسـتـنـد     
طبيعي است جريانات ديگر و طـبـقـات ديـگـر            
ميتوانند در ارس اين مقاومت قرار بگيرند و قـرار      

فلسطين، در عراق و سـوريـه آخـريـن           .  ميگيرند
احزاب ناسيوناليست رهبـري  .  هاي آن هستند نمونه

اين مقاومت بعنوان نمايندگان بورژوازي كـرد در      
كردستان سوريه طبيعتاً خواهان از هم پـاشـيـده      
شدن مدنيت در كردستان سوريه نيستند، مـانـنـد    

اي نفعي در تباهي جـامـعـه و       بورژوازي هر جامعه
نابودي بنيادهاي اقتصادي و اجتماعي جامعه ندارد 
و قاعدتاً در مقابل سناريوي سياهي كردن جامعه از 
طرف جريانات باند سياهي و ضد اجتمـاعـي مـي      

از اين زاويه اين احزاب كرد در سوريه عليه .  ايستند
حمالت داعش مقاومت ميكنند و هراس مردم را به 

از اين زاويه و در .  اي تبديل كرده اند مقاومتي توده
ها مدال  مقايسه با احزاب كردي در عراق بايد به آن

اما اين به معني تطهير اين جريانات و راديكال .  داد
ناسيوناليسم كـرد    .  ها نيست و آزاديخواه  بودن آن
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